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Uutisia

SATEL:n kevätkoulutuspäivät Turussa 2.–3.4.2009

Nukkumatin painajaisia

SAY:n juniorikillan SATEL:n kevät-
koulutuspäivät järjestettiin tänä 
vuonna Suomen Turussa Sokos Hotel 
Hamburger Börssissä. Osallistujia 
koulutuspäivillä oli huikeat 74, tu-
lijoita tosin olisi ollut enemmänkin. 
Tänä vuonna koulutuksen teemana 
oli ”Nukkumatin painajaisia – päi-
vystysajan haasteita”.

Kaksipäiväinen koulutusru-
peama sisälsi useita pitkiä 

luentoja, mikä antoi loistavil-
le luennoitsijoille mahdollisuu-
den perehdyttää kuulijat aihee-
seensa perusteellisemmin. Luen-
noitsijoiden värikkyyden vuoksi 
luentojen pidentäminen koettiin 
hyvänä ratkaisuna. Kuulijoiden 
keskittymiskykyä parantaakseen 
monet luennoitsijat myös käyt-
tivät hyväkseen mahdollisuut-
ta interaktiiviseen äänestykseen. 
Koulutuspäivien aluksi erikoistu-
vat lääkärit äänestivät kiinnos-
tavimmasta erityispätevyydestä, 
vastausjakauma näkyy oheisessa 
taulukossa.

Näyttely oli tänä vuonna laa-
ja, yhteensä 10 näytteilleasetta-

jaa oli esittelemässä tuotteitaan. 
Uutena elementtinä SATEL-päi-
villä oli tänä vuonna ulkomainen 
luennoitsija Dr. M Jacob Münc-
henin yliopistoklinikasta. Hänen 
luentonsa aiheena oli nestehoi-
don uusimmat näkökohdat, pää-
paino kysymyksissä ”mitä nestei-
tä, koska ja kuinka paljon?”.

Koulutuksen lomassa pidettiin 
myös SATEL-vuosikokous, jos-
sa vaihdettiin kuulumisia eri eri-
koistumispaikkakunnilta. Valitet-
tavasti SATELiin kantautui myös 
ikäviä kuulumisia, peruttuja eri-
koistumispaikkoja ja erikoistu-
misjaksojen lyhentämisiä. Kes-
kusteltiin myös tehokoulutuk-
sen järjestelyistä, jotka tuntuvat 
vaihtelevan melko lailla eri yli-

Järjestelytoimikunta nostaa maljan 
Satel-päivien kunniaksi. Kuvassa vasemmalta 

oikealle Johanna Söderström, Tuukka 
Saarikoski, Juhani Tavasti, Miretta Tommila, 

Riina Rikalainen-Salmi ja Mirka Soinikoski.
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opistosairaaloissa. Tulevan auditoin-
nin suunnittelussa ja toteutuksessa 
SATEL on tiiviisti mukana, ehkä tä-
mä myös vähentää koulutuksen kir-
javuutta. 

Iltajuhla järjestettiin historialli-
sessa Turun Linnassa. Ennen illallista 
tutustuttiin Turun Linnan sokkeloi-
hin linnanvuodin opastamana. Lop-

puilta sujui keskiaikaisissa tunnel-
missa väen pidoissa. Mukana illalli-
silla oli Seniorikillan edustaja Mat-
ti Vapaavuori, joka illallisen lomassa 
turinoi menneen ajan anestesiolo-
giasta.

Koulutuspäivät olivat tänä vuon-
na erittäin onnistuneet – suuret kii-
tokset siitä järjestelytoimikunnal-

le ja avokätisille sponsoreille. Ensi 
vuonna tapaamme mustan makka-
ran kotiseudulla. 

Johanna Kangassalo (erikoistuva 
lääkäri), Laura Paasio (erikoistuva 

lääkäri) ja Johanna Söderström 
(erikoistuva lääkäri), ATEK-klinikka, 

TYKS, etunimi.sukunimi[a]tyks.fi

Luennot vetivät salin täyteen aamusta 
iltapäivään. Iltajuhla alkoi kokoontumi-
sella Turun Linnan sisäpihalla, jossa Lin-
nan vouti apulaisineen opasti ja tarjosi 

vierailleen pientä lämmikettä.
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