Jäsenkirje 3/2010

Suomen Ortopediyhdistys –Ortopedföreningen i Finland

Hyvät kollegat,
Täällä etelässä sataa vettä ja on oikein piristävä marrassää. Operatiiviset päivät
lähestyvät, ajankohta on tänä vuonna 24.-26.11. Abstrakteja vapaisiin esityksiin on
tullut ilahduttavasti 30. Kaikki saavat esitysajan. Pystymme juuri ja juuri toimimaan
yhdellä luentosalilla, kun esitysaika on 6 minuuttia ja keskusteluun varataan 2
minuuttia / esitys. Vapaat esitelmät keskiviikkona klo 15-18 ja torstaina klo 08.0009.30.
Vuosikokous ja kunniajäsenen valinta, vuoden 2010 ortopedin julkistaminen,
apurahojen jako ja parhaiden tämän syksyn esitelmien palkitseminen torstaina 25.11.
klo 10.00 alkaen. Fabian Langenskiöld –luento alkaa klo 12.00.
Reumaortopedian päivitys Suomen Reumaortopedisen yhdistyksen ja SOYn
yhteiskokouksena on torstaina klo 14.00-17.00.
Perjantaina 26.11.2010 on kahden erikoisalayhdistyksen erikoisosaamista tarjolla klo
10.30-15.00
1. SOY – Suomen Artroskopiayhdistys: Femoroacetabulaarinen inpingement
(FAI) eli lonkan pinne –symposium
2. SOY – Suomen Selkäkirurgiyhdistys: Spondylolyysin ja –olisteesin hoito
Operatiivisilla päivillä on siis tarjolla tuoreinta tutkimustietoa ja toisaalta jämäkkää
ammattiasiaa. Tervetuloa!
Suomessa tehdään paljon korkeatasoista ortopedistä ja traumatologista tutkimusta.
Kuitenkin tutkimusraportteja on esitetty melko vähän eurooppalaisissa kokouksissa
viime vuosina. Hallitus on päättänyt kannustaa EFORT 2012 ja NOF 2012 –
kokouksiin tutkimusraporttejaan esittämään lähteviä apurahoilla. EFORT 2012 –
kokoukseen esitykseksi tai posteriksi hyväksytyistä tutkimusraporteista myönnetään
800 euron apuraha abstraktia, hyväksymiskirjettä ja SOYn hallitukselle osoitettua
hakemusta vastaan ja NOF 2012 –kokoukseen vastaavasti 500 euron apuraha.

Itävallan kurssilla Zauchenseessa 29.1.-5.2.2011 on vielä tätä kirjoitettaessa
muutamia paikkoja vapaana. Ohessa ohjelma. Ilmoittautuminen kotisivujen kautta
30.11.2010 mennessä.
Suomen Artroplastiayhdistyksen ja SOYn V Valtakunnallinen tekonivelkurssi
päivittää alan tiedon Helsingissä 27.-29.4.2011. Uudistettu ohjelma kuumine ja
ajankohtaisine liukupintapohdintoineen löytyy tämän kirjeen liitteenä.
Ilmoittautuminen www.suomenartroplastiayhdistys.fi -sivujen kautta. SOYn
koulutussivuilta pääsee myös suoraan SAYn sivuille.
Tapaamisiin Operatiivisilla päivillä!

Helsingissä 3.11.2010

Mikko Manninen
SOY hallituksen sihteeri
sihteeri@soy.fi
Suomen Ortopediyhdistys
www.soy.fi
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