Hyvät Suomen Ortopediyhdistyksen jäsenet, Ortopedian päivän osallistujat ja lukijat

Marraskuussa 2020 elämme Covid-19 viruksesta johtuvaa pandemiaa ja poikkeusaikaa. Tällä hetkellä on
menossa viruksen toinen aalto, ja siitä johtuvat rajoitukset yhteiskunnassa. Suomessa olemme ”säästyneet”
monilta sellaisilta merkittäviltä terveydenhuollon ongelmilta, joita useissa Euroopan maissa vaikea
koronatilanne on aiheuttanut.
Covid-pandemia on muokannut yhteiskuntia tavalla, jota vuosi sitten ei olisi voinut kuvitellakaan. Eikä tätä
tilannetta pystytä hahmottamaan täysin vieläkään. Varmaa on vain epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen
sietäminen.
Tällä hetkellä tapahtumien turvallinen järjestäminen ei ole mahdollista. Se heijastuu valitettavasti myös
koulutustapahtumien muuttumiseen etätapahtumiksi.
Tänä vuonna järjestämme Ortopedian päivät yhden päivän webinaarina 25.11.2020. Päivän alussa
pidämme yhteiswebinaarin Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Suomen Anestesiayhdistyksen kanssa aiheina
pandemia ja työaikalaki. Nämä asiat koskettavat meitä kaikkia yhteisesti. Jatkamme päivää
Ortopediyhdistyksen vuosikokouksella, Fabian Langenskjöld-luennolla, perinteisillä palkitsemisilla ja
tutkimusapurahojen jakamisella. Päivän lopuksi kuulemme esitykset Suomen tekonivelrekisterin 40vuotisjuhlan kunniaksi.
Vuosi 2021 on SOY:n 70:s juhlavuosi. Suomen Ortopediyhdistys perustettiin 17.3.1951. Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Fabian Langenskjöld. Oma yhdistys tuli silloin tarpeelliseksi, kun aseptiikassa ja
leikkaustekniikoissa saavutettiin ortopedisten leikkausten vaatima taso. Samaan aikaan sodan jälkeinen
Suomi haki paikkaansa itsenäisten kansakuntien joukossa. Tasavallassa valmisteltiin vuodelta 1940
siirrettyjä Helsingin kesäolympialisia vuodelle 1952. Kirurgista osaamista haettiin ulkomailta, lainsäädäntö
kehittyi ja sosiaalinen kanssakäyminen vilkastui. Ortopediyhdistys on kasvanut alun 20 perustajäsenestä
Suomen suurimmaksi kirurgian erikoisalayhdistykseksi yli 600 jäsenellään.
Juhlavuoden 2021 Ortopedian päivät ja SOY:n 70:s juhlakokous pidetään Helsingin Wanhassa Satamassa 1719.11.2021. Ortopedian päivät noudattavat entistä kaavaa alayhdistysten symposiumien, vapaiden
esitelmien ja näyttelyn suhteen. Juhlakokous järjestetään vuosikokouksen yhteydessä niin, että sen ohjelma
muokataan sopivan arvokkaaksi ja pituiseksi torstaille 18.11.2021. Jos Pandemian takia ko. kokous ei
onnistu ensi vuonna, niin SOY:lla on optio Wanhan Sataman kanssa vuodelle 2022.
Teemme koko ajan luontevaa yhteistyötä eri kirurgian erikoisalojen, anestesiologien, muiden kollegoiden ja
sidosryhmien kanssa. Tästä yhtenä osoituksena on tämän vuoden webinaarin alun yhteisosuus. Yhteistyöllä
turvaamme operatiivisten alojen päätösvallan, kun yhteiskunnassa muokataan lainsäädäntöä kohti
keskittyneempää terveydenhuollon järjestelmää.
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