Itävallan kurssi 2007
Suomalaisten ja itävaltalaisten traumatologien yhteinen kurssi on vuodesta 1981 lähtien järjestetty joka
toinen vuosi Itävallassa. Järjestyksessään 14. FinnishAustrian Orthopaedic Trauma Meeting pidettiin
Serfausissa, Tirolissa 20.–27.1.2007. Kurssilaisia oli
Suomesta 37. Koulutustapahtumien päällekkäisyyksistä johtuen oli itävaltalaisten edustus tällä kertaa
kahden Grazin yliopistollisessa sairaalassa työskentelevän ja opettavan kollegan varassa. Gerolf Peichan
ja Wolfgang Grechenigin panos oli kuitenkin huikea.
He osallistuivat pitämiensä luentojen lisäksi aktiivisesti keskusteluun sekä sosiaaliseen ohjelmaan. Kaupalliseen näyttelyyn osallistui 7 näytteilleasettajaa. Seuralaiset ja firmojen edustajat mukaan lukien kurssin
kokonaisvahvuus oli 70.
Kurssitoimikunnan muodostivat Juha Kalske (puheenjohtaja), Jan Lindahl (tieteellinen ohjelma), Mikko Manninen (näyttely) ja Vesa Hamunen (firmojen
yhdyshenkilö). Itävallan edustajina kurssitoimikunnassa olivat Gerolf Peicha ja Wolfgang Grechenig Grazista.
Tieteellinen ohjelma koostui 36:sta luennosta, joista osa julkaistaan tässä SOT-lehden numerossa. Itävaltalaisia esityksiä oli yhteensä 11. Wolfgang Grechenig
piti kaksi mielenkiintoista esitystä humeruksen ja distaalisen radiuksen kirurgisesta anatomiasta perustuen
Grazissa tehtyihin kadavertutkimuksiin. Pääosa esityksistä käsitteli ylä- ja alaraajavammojen diagnostiikkaa
ja hoitoa, mutta mukana oli muutama esitys ranka- ja
lantiovammojen erityisongelmista. Lisäksi ohjelmaan
sisältyi sessio lonkan degeneratiivisista ongelmista.

Niityt viheriöivät ja lämpötila oli +15°C Serfausiin
saapuessamme. Rinteillä kuitenkin riitti lunta ja myös
kylässä sää muuttui talviseksi viikon aikana. Perinteiset
laskettelu-, pulkka- ja Luupää-kisat vietiin kunnialla
läpi. Antti Helminen Töölön sairaalasta osoittautui todelliseksi Luupääksi (kisojen yhteistulos) ja voitti kolmannella kiinnityksellään pokaalin omakseen. Kylpylähotellin saunoissa oli hyvä jatkojalostaa sekä kurssilla
opittua että rinteissä tapahtunutta.
Sekä itävaltalaiset että suomalaiset kollegat toivovat näiden kurssien jatkuvan. Säätämällä kurssien
ajankohtaa ja pitopaikkaa saamme jälleen aktivoitua
lisää osallistujia Itävallasta. Suomalaisittain erityisen
ilahduttavaa tällä kurssilla oli Tampereen seudun hyvä
osanotto. Pitkästä historiasta ja hienoista perinteistä
huolimatta kurssien tulee kehittyä ja uusiutua. On
tärkeää, että osallistujia tulee eri puolilta Suomea
Suomen kaltaisessa pienessä maassa on tärkeää
oppia tuntemaan kollegoja niin privaatti- kuin kuntapuolelta. Tuttujen kanssa on helpompi kyseenalaistaa
ja yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä. Kaikkein tärkeintä on oppia puhaltamaan yhteen hiileen. Tätä tarkoitusta Itävallan kurssi palvelee erittäin hyvin!
Vielä kerran kiitos kaikille kurssia tukeneille yrityksille!
Seuraavaa kurssia odotellen,
Juha Kalske
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Kurssitoimikunta 2007: Wolfgang
Grechenig (vas.), Mikko Manninen,
Jan Lindahl, Juha Kalske ja Gerolf
Peicha. Kuvasta puuttuu Vesa
Hamunen.
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