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P U H E E N J O H TA J A LTA

Kutsukirje operatiivisille päiville
ja SAY:n vuosikokoukseen

O

peratiiviset päivät lähestyvät jälleen. ta potilasvahingosta, jonka yhteydessä kollegat
Päivät ovat 13.–15.11.2019. Tänä osoittivat tukea keskipisteessä olleelle kollegalle
vuonna koulutustilat ovat Helsingin hashtagilla #DetKuHaVaeretMig.
Messukeskuksen Siiven tiloissa, josta
Keskiviikon iltajuhla tarjoaa vastapainoa raslöytyy aiempaa sopivammat tilat nykyiselle osal- kaille koulutuspäiville. Scandic Parkissa järjeslistujamäärälle. Operatiivisten päivien ohjelma tettävään iltajuhlaan osallistuu SAY:n ja SKY:n
on nähtävissä tässä lehdessä ja lisäksi se löytyy lisäksi myös ortopediyhdistys (SOY). Tarjolla on
nettiversiona SAY:n ja SKY:n nettisivujen kautta. mukavaa seuraa, elävää musiikkia ja hyvää ruokaa
Operatiivisten päivien yhteydessä järjeste- edulliseen jäsenhintaan.
tään SAY:n vuosikokous torstaina 14.11. klo 15
Vuosikokouksen yhteydessä johtokunta vaihalkaen salissa 205. Erillistä kokouskutsua ei enää tuu, ja puheenjohtajakauteni päättyy. Neljä vuotlähetetä, vaan kutsu tulee näin Finnanestin
ta sitten pohdin kovasti, kannattaako minun
välityksellä ja lisäksi ajan tasalla oleryhtyä varapuheenjohtajaksi ja myöhemmin puheenjohtajaksi. Olen
viin sähköpostiosoitteisiin. Vuosikokenut vuodet johtokunnassa
kokouksen esityslista on toisaalla
erittäin mielenkiintoisiksi, sillä
tässä lehdessä.
Jäsenistömme on
Ohjelma on jälleen ajanterveydenhuollossa, erikoisatodella aikaansa
kohtainen. Keskiviikon SAY:n
lallamme ja erikoislääkäriseuraavaa ja
ja SKY:n yhteissessiossa käkoulutuksessa on tapahtunut
aktiivista.
sittelemme terveydenhuollon
suuria muutoksia tänä aikana.
Johtokunnassa pitää ja saa ottaa
uudistuksen nykytilannetta ja
uudistunutta erikoistumiskoulukantaa vireillä oleviin asioihin ja
tusta. Alajaokset ovat olleet aktiivisamalla pysyy ajan tasalla muutoksissia ohjelman teossa ja mielenkiintoisia
ta. Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan
luentokokonaisuuksia löytyy kaikilta päiviltä. tasolla tapahtuva verkostoituminen on myös ollut
Torstaiaamupäivänä on mahdollista pohtia unen palkitsevaa. Kiitos kaikille kollegoille, joita olen
ja anestesian eroja mielenkiintoisessa Tapa- tavannut näiden vuosien aikana. Olen todennut
ni Tammisto -symposiumissa. Regionaalisen jäsenistömme olevan todella aikaansa seuraavaa
anestesian jaoksen järjestämässä pienryhmä- ja aktiivista. Erityiskiitos kaikille johtokunnassa
opetuksessa on mahdollista syventää taitojaan kanssani olleille. Teidän mukavassa, älykkäässä
raaja- ja vartalopuudutuksissa. Perjantaina po- ja tehokkaassa seurassanne on ollut ilo työskentilasturvallisuusjaos järjestää session potilasva- nellä. Onnea ja menestystä myös seuraavalle johhingoista, jossa yhtenä puhujana on Tanskan tokunnalle.
Lämpimästi tervetuloa Operatiivisille päivilanestesiologiyhdistyksen puheenjohtaja Joachim
Hoffman-Petersen. Joachim puhuu muutama le ja yhdistyksemme vuosikokoukseen Helsingin
vuosi sitten Tanskassa suurta huomiota saanees- Messukeskukseen. 
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