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Koulutuskalenteri

KOTIMAA 2021

3.5.2021 
Kivunhoidon jaoksen koulutus, 
etätapahtuma.
www.say.fi -> koulutuskalenteri

5.–6.5.2021 
ALS-kurssi, Hyvinkää.
www. ema.fi

17.–18.5.2021 
ALS-kurssi, Helsinki.
www. ema.fi

29.9.–1.10.2021 
Traumapäivät, Koli. 
www.traumasurgery.fi 

3.–4.11.2021 
Ventilaattorikurssi, Espoo.
www.sthy.fi

17.–19.11.2021 
Operatiiviset päivät, Helsinki.
www.kirurgiyhdistys.fi

Syksy 2021 
Päiväkirurgian koulutuspäivä
www.paivakirurginenyhdistys.
org

KOTIMAA 2022

27.–28.1.2022 
SULAT-päivät, Turku. 
www.say.fi -> koulutuskalenteri

16.–18.3.2022 
Say Sky 2022, Ruka, Kuusamo.
www.kirurgiyhdistys.fi

ULKOMAAT 2021

30.4.–2.5.2021 
Principles of Pediatric Anes-
thesia and Critical Care, etäta-
pahtuma.
www.pediatricanesthesiacon-
ference.com

5.–6.5.2021
 RA-UK Scientific Meeting, 
etätapahtuma.
www.ra-ukmeetings.com

13.–16.5.2021 
SAMBA 2021, etätapahtuma.
www.sambahq.org

28.5.2021
 International Forum on Pe-
rioperative Safety & Quality, 
etätapahtuma. 
www.esaic.org

1.6.2021 
ISICEM e-DAYS: Hemodynamic 
Monitoring, etätapahtuma.
www.intensive.org

9.–11.6. ja 16–18.6.2021
 IASP World Congress on Pain, 
etätapahtuma.
www.iasp-pain.org 

15.–18.6.2021 
ESPNIC 2021, etätapahtuma.
espnic2021.kenes.com

31.8.–3.9.2021
40th ISICEM, Bryssel, Belgia.
www.intensive.org

1.–5.9.2021 
17th World Congress of Anaes-
thesiologists, Praha, Tšekki.
www.wfsahq.org

11.9.2021 
4th European Day of Regional 
Anaesthesia, etätapahtuma.
www.esraeurope.org 

30.9.–2.10.2021
ESPA Congress, Krakova, 
Puola.
www.euroespa.com

2.–6.10.2021
 ESICM LIVES 2021, Kööpenha-
mina, Tanska. 
www.esicm.org

4.–8.10.2021 
5th ESRA Sunny Autumn Mee-
ting, Algarve, Portugali.
www.esraeurope.org 

8.–12.10.2021 
Anesthesiology 2021, San 
Diego, CA, Yhdysvallat.
www.asahq.org
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Ensihoito

Ilmatien hallinta

Kivunhoito

Neuroanestesiologia

Obstetrinen  
anestesiologia

Pediatrinen  
anestesiologia

Regionaalinen 
anestesiologia

Sydänanestesiologia

SAY

Tehohoito

Ultraääni

Verenvuoto  
ja hyytyminen

Yleiskongressi

Simulaatiokoulutus

Lisää koulutuksia www.say.fi  koulutuskalenteri. Onko tiedossasi laadukas koulutustilaisuus? Kerro vinkkisi koulutustoimittajalle.

SSAI:n 
Intensive Care 

-koulutusohjelman 
haku keväällä 2021.

Lisätietoja:  
www.ssai.info

Kuunteletko podcasteja?

Yhä useampi anestesiologi seuraa säännölli-
sesti lääketieteellisiä podcasteja. Podcastien 
seuraaminen on kätevä työkalu niin tenttiin 
valmistautumiseen kuin itsenäiseen ammat-
titaidon ylläpitoon sekä sen kehittämiseen. 
Alamme lehtien podcast-lähetysten avulla voi 
näppärästi tutustua uusimman numeron sisäl-
töön sisällysluettelon selaamisen sijaan. 

Osalle kollegoista podcastien maailma on 
vielä vieras. Tämän takia Finnanestin toimitus-
kunta haastaa nyt lukijakuntansa lähettämään 
omat podcast-suosituksensa toimituskunnalle. 
Suosituksia etsitään niin anestesiologian ja 
tehohoidon parista kuin alaamme sivuavilta 
lääketieteen aloilta.  Kerro siis mitä seuraat 
ja miksi! Laita suositukseen podcastin nimen 
lisäksi lyhyt kuvaus lähetyksen sisällöstä sekä 
muutamalla sanalla perustelu miksi suosittelet 
sitä kollegalle. Vinkata voi myös podcast-sarjan 
yksittäistä jaksoa. Tavoitteena on kerätä lista 
mielenkiintoisista podcasteista kollegoiden 
käyttöön. Lähetä vinkit parhaista podcasteista 
suoraan koulutustoimittajalle tai toimitussih-
teerille (toimitussihteeri@say.fi). 

Podcast

  Termiä podcast käytetään ajoittain 
päivitettävästä tai jaksoista koostuvasta 
sisältökokonaisuudesta, kuten radio-ohjelma- 
tai luentosarjasta, jonka voi tilata tietokoneel-
le tai puhelimelle verkkosyötteenä. Verk-
kosyötteen avulla käyttäjä voi tilata yhden 
ohjelmasarjan ohjelmat sitä mukaa kun uusia 
osia julkaistaan tai sisällön julkaisija voi tarjo-
ta käyttäjälle mahdollisuuden ladata itselleen 
yksittäisen podcast-tiedoston.

Podcasting on alun perin yhdistel-
mä sanoista iPod (Applen MP3-soitin) ja 
broadcasting. Nykyään podcast-sisältöä 
voi kuunnella erilaisilla äänitiedostojen 
kuunteluun tarkoitetuilla sovelluksilla, joten 
termin alkuosan ajatellaan nykyisin olevan 
lyhenne sanoista ”portable on demand”. 
Tämä kuvaakin tyypillistä käyttötilannetta: 
lähetyksiä ja tallenteita seurataan usein 
omasta puhelimesta liikkeellä ollen vaikkapa 
työmatkan aikana. 

Lähde: Sanastokeskus TSK ja Kielikello, Kotimaisten 
kielten keskus

27.–31.10.2021 
EuSEM 2021, Lissabon, Portu-
gali.
www.eusem.org

31.10.–02.11.2021,
 DAS 2021, Birmingham, 
Iso-Britannia. 
www.das2021.co.uk 

30.11–2.12.2021
 ISICEM Postgraduate Refres-
her Course, Bryssel, Belgia. 
www.esicm.org

10.–14.12.2021 
The 75th PGA, New York, NY, 
Yhdysvallat. 
www.nyssa-pga.org

17.–19.12.2021 
Euroanaesthesia, München, 
Saksa. 
www.esaic.org
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