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Jäsenkirje 3 / 2005

Hyvät kollegat,
Vuoden Ortopedi 2005
Ortopedia ja traumatologia on volyymiltaan suurin kirurgian toimiala; yli puolet kaikista alan leikkauksista suoritetaan ortopedian ja traumatologian puolella. Suomen Ortopediyhdistyksellä on lähes
500 jäsentä, joista vajaa 400 on aktiivisesti työelämässä.
Yhdistyksen hallitus on puheenjohtaja Olli Korkalan johdolla päättänyt valita Vuoden Ortopedin
2005. Palkinnon saajalle annetaan 1000 euron suuruinen tunnustuspalkinto.
Hallitus pyytää jäsenkuntaa tekemään ehdotuksia Vuoden Ortopediksi 2005, johon liitetään
lyhyt vapaamuotoinen perustelu. Ehdotukset osoitetaan Ortopediyhdistyksen hallitukselle ja
lähetetään joko kirjeitse tai sähköpostilla sihteerille: Jan Lindahl, HYKS, Töölön sairaala, PL
266, 00029 HUS tai jan.lindahl@hus.fi. Ehdotusten dead line on 30.9.2005. Ehdotukseen tulee
ehdottajan nimi ja yhteystiedot. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti.
Hallitus valitsee kokouksessaan Vuoden ortopedin tehtyjen ehdotusten pohjalta. Hallitus tulee painottamaan lopullisessa valinnassa ehdokkaiden ansioita käytännön kliinisessä työssä, mutta myös
muut perustelut ja ansiot (opetus, tutkimus, etc.) tullaan ottamaan huomioon.
Vuoden Ortopedi 2005 julkistetaan torstaina 24.11.2005 yhdistyksen vuosikokouksessa Operatiivisilla päivillä, jolloin hänelle luovutetaan 1000 euron tunnustuspalkinto.
Lisätietoja: olli.korkala@reuma.fi.

SOY:n kevätkokous 19.-20.5.2005 Heinolassa
Yhdistyksen joka toinen vuosi järjestettävä kevätkokous pidettiin Heinolan Reumasäätiön sairaalan
tiloissa. Järjestelytoimikunnan muodostivat yhdistyksen puheenjohtaja Olli Korkala, Eero Belt
(Reumasäätiön sairaala) ja Peter Luthje (Kuusankosken aluesairaala). Kaksipäiväinen tieteellinen
ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen ja korkeatasoinen. Yhdistys kiitti kokousisäntiä luovuttamalla
yhdistyksen viirin ylilääkäri Eero Beltille.

II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi 12.-13.10.2005 Helsingissä
II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi järjestetään Biomedicumin tiloissa Helsingissä.
Kohderyhmänä ovat kirurgian runkokoulutusvaiheen sairaalalääkärit, nuoret lääkärit ja avoterveydenhuollon puolella toimivat lääkärit. 12.10.2005 aamupäivän ohjelmaan kuuluu vaikeasti vammau-
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tuneen potilaan hoito ja traumatiimin toiminta. Suomen traumahoitajat osallistuvat myös tähän sessioon ja jatkavat iltapäivällä omalla ohjelmalla. 12.10.2005 iltapäivällä ja 13.4.2005 käydään läpi
tavallisimpien ylä- ja alaraajavammojen diagnostiikka ja nykyhoito. Tarkempi kurssiohjelma on
liitteenä

II Sisäelintraumatologian kurssi kirurgipäivystäjille 14.10.2005
II Sisäelintraumatologian kurssi kirurgipäivystäjille järjestetään myös Biomedicumissa, Helsingissä.
Kurssin kohderyhmänä on kirurgian sairaalalääkärit. Kurssin tavoitteena on perehdyttää runkokoulutuksessa ja eriytyvässä vaiheessa olevat kirurgian sairaalalääkärit päivystysajan sisäelinvammojen
leikkaushoidon indikaatioihin ja tekniikoihin erityisesti tilanteissa, joissa suppean erikoisalan erikoislääkäriä ei ole paikalla. Tarkempi kurssiohjelma on liitteenä.

Operatiiviset päivät 23.-25.11.2005 Messukeskuksessa
SOY:n ohjelma on valmis lukuun ottamatta vapaiden esitelmien sessioita, joiden yksityiskohtainen
ohjelma valmistuu syyskuun aikana. Päivitetty ohjelmarunko on tämän kirjeen liitteenä.
Kaiken kaikkiaan käsikirjoituksia lähettiin määräaikaan mennessä 56. Koska ohjelmarunkoon varattuja vapaiden esitelmien esitelmäaikoja on 40, joutuu hallitus tekemään asiassa karsinnan aiemman
periaatepäätöksensä mukaisesti. Karsinnassa huomioidaan alueelliset seikat sekä käsikirjoitusten
taso. Kaikki kirjoitusohjeiden mukaan laaditut käsikirjoitukset kuitenkin julkaistaan SOT-lehdessä.
Tällä linjauksella hallitus pyrkii pitämään Operatiivisten päivien kokonaisaikataulun suunnitelluissa
raameissa. Aikaisemmin vapaiden esitelmäsessioiden määrää on tarvittaessa lisätty, jotta kaikille on
saatu järjestymään esitysaika. Tämä on kuitenkin koettu huonoksi vaihtoehdoksi niin esitelmöitsijöiden kuin osallistujienkin kannalta.

Kutsu SOY:n vuosikokoukseen 24.11.2005 klo 10.00-11.30 Messukeskuksessa
Yhdistyksen vuosikokous pidetään perinteiseen tapaan Operatiivisten päivien yhteydessä.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen yhteydessä julkistetaan
ensimmäistä kertaa valittava Vuoden ortopedi ja palkitaan kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta (a’ 500 euroa). Yhdistyksen uudet jäsenet tullaan huomioimaan erityisellä
tavalla.

Muita tulevia koulutustapahtumia:
- Kuntscher Society; Osteosynthese International 15.-17.9.2005 Hamburg, Germany
(www.osteoint2005.de)
- The 2nd Scandinavian International Seminar on Fractures in Children, 21.-23.9.2005, SäröGöteborg, Sweden (www.lthalland.se)
- OTA 21st Annual Meeting 20.-22.10.2005, Ottawa, Canada (www.ota.org)
- Bone 2005, 26.-29.10.2005, Granada, Spain (www.bonefoundation.com/bone2005)
- Lääkäripäivät 8.-12.1.2006 Messukeskus, Helsinki
- AAOS 8.-12.3.2006, New Orleans, LA (www.aaos.org)
- SOY:n XVII Lapin kurssi 2.-7.4.2006 Rukalla (www.soy-foa.org)
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- NOF 31.5.-2.6.2006, Oslo, Norway (www.congrex.no/nof2006)
- CEOC – 6th Central European Orthopaedic Congress 31.5.-3.6.2006, Graz, Austria
- 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 6.-9.9.2006, Malmö, Sweden
(www.eates.se)
- AO Nordic Course 10.-15.9.2006, Helsinki (Preliminary program / J-M Björkenheim,
Töölön sairaala)
- 20th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow 20.-23.9.2006,
Athens, Greese (www.megaron.gr)
- 8th EFORT Congress 12.-15.5.2007, Firenze, Italy (www.efort.org)

EFORT
Eero Hirvensalo ja Jan Lindahl osallistuivat EFORT:n General Assemblyn kokoukseen 5.6.2005
Lissabonissa Suomen delegaatteina. Koko päivän käsittävässä kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. EFORT on panostanut voimakkaasti oman portaalin kehitystyöhön ja sen tavoitteena
on, että portaali jatkossa palvelisivat entistä paremmin Euroopan ortopedikuntaa. Martti Hämäläinen valittiin uudelleen EFORT:n taloudenhoitajaksi. Vuoden 2009 EFORT kongressin isäntäkaupungiksi valittiin Wien. Kokouksen alustava aikataulu on 6.-9.6.2009.

EFORT Visiting Fellowship
EFORT:n jäsenmaiden nuorille ortopedeille tarjotaan mahdollisuutta hakea apurahaa 2-4 viikon
mittaista klinikkavierailua varten johonkin EFORT:n jäsenmaahan. Apurahan suuruus on 500 euroa,
jonka voi käyttää matka, majoitus tai ruokakulujen kattamiseen. Hakijan tulee itse järjestää kyseinen klinikkapaikka. Matkan jälkeen stipendin saaneen tulee laatia lyhyt yhteenveto matkasta. Hakemukset lähetetään SOY:n sihteerin kautta eteenpäin (Jan.Lindahl). Lisätietoja saa: milos.szendroi@efort.org

Hallitus 1.10.2004-30.9.2005
Puheenjohtaja Olli Korkala (Reumasäätiön sairaala), varapuheenjohtaja Heikki Kröger (KYS), sihteeri Jan Lindahl (HYKS, Töölön sairaala), rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen (HYKS, Töölön sairaala), Arsi Harilainen (Sairaala ORTON), Juhani Junila (Oulu), Kari Mäkelä (Seinäjoen KS), Marko Neva (TAYS), SOT-lehden päätoimittaja Jari Salo (HYKS, Töölön sairaala) ja Petri Virolainen
(TYKS).

Hallitus on kokoontunut viisi kertaa ja tärkeimpiä asioita ovat olleet:
* Heinolan kevätkokous 19.-20.5.2005
* Operatiivisten päivien 23.-25.11.2005 ohjelma
* Yhteistyö NOF:n kanssa
* EFORT 2005 ja EFORT 2007 valmistelu
* Yhdistyksen talous; talous on vakaalla pohjalla
* UEMS; kokous Suomessa 26.-27.5.2006
* Koulutusasiat
* Yhteistyö kotimaisten yhdistysten ja muiden tahojen kanssa
* Lausunto SLL:lle koskien lasten ortopedian ja traumatologian erityispätevyyttä
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Yhdistyksen uudet jäsenet ja eronneet
10.1.2005 uusiksi jäseniksi hyväksyttiin: Timo Parkkila Rusutjärveltä (suosittelijoina Olli Korkala
ja Ari Kokkonen) ja Kari Kanto Tampereelta (suosittelijoina Seppo Honkonen ja Kimmo Vihtonen). Erosi Jouko Mölsä Jyväskylästä.
14.3.2005 Erosi Paul-Erik Olin Porvoosta.
11.4.2005 uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Mikko Hautamäki Espoosta (suosittelijoina Jyrki
Salmenkivi ja Martin Weckman).
19.5.2005 uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Edvin Karvanen Tampereelta (suosittelijoina Seppo Honkonen ja Heikki-Jussi Laine), Harri Kauppinen Helsingistä (suosittelijoina Eero Belt ja Olli Korkala), Anu Mykkänen Espoosta (suosittelijoina Paavo Virrankari ja Samu Sarna), Timo Nyyssönen
Kuopiosta (suosittelijoina Jukka Kettunen ja Petri Venesmaa) ja Raine Tiihonen Lahdesta (suosittelijoina Eero Belt ja Olli Korkala).
29.8.2005 uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Tatu Mäkinen Turusta (suosittelijoina Hannu Aro ja Petri
Virolainen). Erosi Hannu Matero Rovaniemeltä.

SOY:n kotisivut päivitetty (www.soy-foa.org)
Yhdistykset kotisivuja on muutettu ja pääosa kansioista on päivitetty. Työ jatkuu edelleen. Mm.
koulutustilaisuudet kansiota päivitetään jatkuvasti, joten sieltä kannattaa käydä katsomassa tulevaa
tarjontaa (http://www.soy-foa.org/koulutus.html). Koulutustapahtumien nettiosoite pyritään myös
liittämään tähän yhteyteen.

Hyvää alkusyksyä kaikille yhdistyksen jäsenille!
Jan Lindahl
sihteeri
puh. 050-4270036 (Töölön sairaala)
e-mail: jan.lindahl@hus.fi
HYKS, Töölön sairaala
PL 266
00029 HUS
Liitteet:
- SOY:n Operatiivisten päivien ohjelma
- Vuoden ortopedi 2005 ilmoitus
- Kirurgipäivien ilmoittautumislomake
- II Valtakunnallinen traumatologien peruskurssi -ohjelma
- II Sisäelintraumatologian kurssi kirurgipäivystäjille –ohjelma
- Fennomed: Verkkokoulutusohjelma säteilysuojelusta -ilmoitus
- Polven ortopedia –ohjelma
- Suomen Artroplastiayhdistyksen kannustusstipendi nuorille alan tutkijoille –ilmoitus
- Rukan kurssin ohjelma

