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Jäsenmaksuista ja GDPR:stä

T

ätä kirjoittaessani Operatiiviset päivät
ovat juuri päättyneet. Kiitos varapuheenjohtaja Eija Junttilalle valtavasta työstä
onnistuneiden päivien hyväksi! Kiitos
myös kaikille sessioiden toteutukseen osallistuneille. Operatiiviset päivät olivat nyt viimeisen
kerran näissä valtavissa tiloissa. Jatkossakin olemme Messukeskuksessa, mutta tilat ovat paremmat
ja soveltuvat paremmin nykyiselle kävijämäärälle,
josta ortopedit ovat poistuneet.
Operatiivisten päivien yhteydessä järjestettiin
SAY:n vuosikokous. Edellisessä vuosikokouksessa vuonna 2017 SAY:n jäsenmaksuja pienennettiin, koska SSAI:lle (The Scandinavian Society
of Anaesthesiology Intensive Care Medicine)
maksamamme maksut ovat pienentyneet. Tänä
vuonna päätettiin, että jäsenmaksuluokkia yksinkertaistetaan. Jatkossa vaihtoehtoina ovat erikoislääkärin (90 €), erikoistuvan lääkärin (65 €)
ja eläkeläisen (45 €) jäsenyys. Kaikkiin näihin
kuuluu automaattisesti myös SSAI:n jäsenyys.
Aiemmin hinnoissa huomioitiin pienenä alennuksena se, jos jäsen ei halunnut kuulua SSAI:hin.
Tämän tiedon ylläpitäminen ja seuraaminen on
vaatinut osoitteistonhoitajalta ja rahastonhoitajalta valtavasti vaivannäköä. Nyt vuosikokous päätti,
ettei SSAI:n jäsenyys vaikuta enää SAY:n jäsenhintoihin. Mikäli ei halua kuulua SSAI:hin, tulee asiasta ilmoittaa toimisto@say.fi-osoitteeseen,
mutta SAY:n jäsenhinnat ovat kuitenkin jatkossa
samat riippumatta SSAI:n jäsenyydestä.
Olin vastikään Sofiassa ESAn (European
Society of Anaesthesiology) yhteydessä toimivan
NASC:n (The National Anaesthesiologists Societies Committee) kokouksessa. Tästäkin kokouksesta tärkeimmät kerrottavat koskevat jäsenyysasioita ja etenkin sitä, miten EU:n tietosuoja-asetus
(GDPR) muuttaa tilannetta. Jäsenyysvaihtoehtoja
anestesiologeille on ESA:ssa kolme: aktiivijäsen
(active member), erikoistuva lääkäri (trainee
member) tai liitännäisjäsen (associate member).
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Kaikki SAY:n jäsenet ovat automaattisesti ESAn
liitännäisjäseniä. Uusien jäsentemme yhteystiedot
ilmoitetaan kerran vuodessa ESAan. Tämä riitti
aiemmin, mutta ei enää. Mikään yhteisö ei saa
enää säilyttää nimi- tai sähköpostilistoja ilman,
että yksittäinen jäsen on sen hyväksynyt. Sen
vuoksi jatkossa ESA ottaa yhteyttä sähköpostitse
jokaiseen, ja yhteystietojen säilyttäminen pitää
hyväksyä. Lisäksi jokaisen tulisi luoda (maksuton) myESA-käyttäjätili. Mikäli jäsen ei hyväksy
sähköpostitse yhteystietojen säilyttämistä eikä luo
myESA-käyttäjätiliä, ei ESA saa säilyttää tietoja
kahta vuotta kauempaa ja jäsenyys loppuu. Mikäli et halua, että tietojasi (nimi ja sähköposti)
alun perinkään lähetetään ESAan, ilmoita siitä
toimisto@say.fi.
Kannattaako olla ESAn liitännäisjäsen ja nähdä tämä vaiva? Kannattaa: etunasi on käyttöoikeus
ESAn julkaisuihin, voit tilata ESA Newsletterin ja voit osallistua alennettuun hintaan Euro
anaesthesia-kongressiin. Maksamalla aktiivijäsenyyden (125 €
vuosi, 225 € kaksi vuotta) tai
erikoistuvan lääkärin jäsenyyden
Kannattaako olla ESAn
(50 € vuosi, 90 € kaksi vuotta) etuja
liitännäisjäsen?
saat enemmän: voit muun muassa
hakea ESAn apurahoja, osallistua
lisäkoulutuksiin ja osallistua eri
ongelmien (kuten potilasturvallisuus, tasa-arvo, kestävä kehitys leikkaussalissa)
ratkomiseen tähtääviin komiteoihin. Aktiivijäsenyys on myös edellytys sille, että pystyy toimimaan edustajana NASC:ssa tai ESA Councilissa
ja äänestämään yleiskokouksessa päätettävistä
yhteisistä asioista.
Say Sky 2019 -kevätpäivät ovat Levillä
4.–5.4.2019. Päivien ohjelma on toisaalla tässä
lehdessä. Yhteydet Leville ovat hyvät, joten toivottavasti osallistujia tulee ainakin viimevuotinen
määrä tähän lämminhenkiseen ja rentoon koulutustapahtumaan. 
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