Hyvät kollegat, tervetuloa Leville!

Kokoonnumme nyt yhdeksännentoista kerran Suomen Ortopediyhdistyksen ortopedian ja traumatologian kurssille, tuttavallisemmin Lapin kurssille. Tätä
kirjoittaessa kurssille on ilmoittautunut yhteensä jo
reilusti yli kaksisataa ortopedia ja erikoistuvaa kollegaa. Koulutustarjonta alallamme on runsas, mutta
Lapin kurssi pitää edelleen pintansa laajan kollegakunnan yhteen kokoavana yleiskurssina. Tärkeä kohderyhmä on myös erikoistuvat lääkärit, joille kurssin
ohjelma ja hinta erityisesti on pyritty pitämään houkuttelevana. Heidän osallistumisensa onkin ilahduttavan aktiivista.
Kurssi pohjautuu perinteisiin, mutta uuttakin on
mukana. Merkittävin asia on uusi kokouspaikka. Levi
Summit antaa upeat puitteet kokoukselle. Luennot
pidämme huippuvarustellussa auditoriossa, ja myös
näyttelylle on varattu entistä edustavammat tilat.
Kurssihotelli, Hotelli Panorama tuoksuu vielä uutuuttaan ja tarjoaa korkeatasoiset majoitusmahdollisuudet.
Uusi paikka tuo mukanaan myös haasteita, koska ”tutut nurkat” eivät nyt ole turvanamme. Yhdessä Summitin/Panoraman henkilökunnan kanssa pystymme
kuitenkin varmasti luomaan sujuvat järjestelyt. Levi
Summit sijaitsee rinteessä, mutta klo 7.30-24.00 välillä kulkeva gondolihissi mahdollistaa kulkemisen kylälle ja takaisin muutamassa minuutissa.
Tieteellinen ohjelma jakautuu alkuviikon trauma- ja loppuviikon ortopediaosioon. Ohjelmaa kootessa koemme runsaudenpulaa, useampikin tärkeä
ortopedian/traumatologian sektori jää joka kurssilla
ilman omaa aihetta. Sessioiden valinta perustuu ajankohtaisuuksiin, ortopediylilääkäreiltä kysyttyihin ehdotuksiin ja tiettyihin vuorotteluperiaatteisiin. Joka
tapauksessa nyt tarjolla olevat aiheet antavat hyvän
katsauksen monesta käytännönläheisestä aiheesta,
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ja kotiinviemisinä on varmasti korkeatasoisten luennoitsijoiden tarjoamaa ”käypä hoito” -tyyppistä tietoa
omaan kliiniseen työhön. Lisävirikkeenä osaan luennoista on liitetty myös interaktiivisuutta äänestyslaitteiston muodossa. Testaamme tämän monille tutun
systeemin soveltuvuutta Lapin kurssilla nyt ensimmäistä kertaa. Kiitän jo tässä vaiheessa puheenjohtajia,
luennoitsijoita sekä pienryhmäkeskusteluiden vetäjiä
tärkeästä panoksesta laadukkaan ohjelman valmisteluissa.
Kurssin kokonaisuudelle oleellinen sosiaalinen
ohjelma kulkee tuttuja latuja. Luentojen välillä ja jälkeen kokoonnumme näyttelytilaan. Tiistai-iltana ruoka, juoma ja ohjelma houkuttelevat meidät bankettiin ja torstaina retki-iltaan Tonttulassa. Muistakaa,
että liput näihin pitää lunastaa erikseen, ellette majoitu puolihoidossa Hotelli Panoramassa. Keskiviikkona
voi testata taitojaan leikkimielisessä pujottelukisassa.
Ja näiden tapahtumien lisäksi keväinen Levi tietenkin
tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet omaehtoiseen
ulkoiluun ja sosiaaliseen elämään!
Oleellista kurssille on myös laaja näyttely, jonka
tärkeät yhteistyökumppanimme pystyttävät taas viikon ajaksi. Kiitämme suuresti näitä kumppaneitamme, joita ilman kurssia ei tässä laajuudessa pystyttäisi
järjestämään.
Lopuksi haluan kiittää kurssitoimikunnan jäseniä
pyyteettömästä ja laadukkaasta työskentelystä kurssin
onnistumiseksi.
Hyvää kurssiviikkoa kaikille!

Vesa Lepola
Kurssitoimikunnan puheenjohtaja
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