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Vuosikokous 2018
• Suomen yleislääketieteen yhdistyksen vuosikokous järjestetään ma 12.3.2018 klo
17:00 Lääkäritalossa Helsingissä
• Kokousta edeltävästi n. klo 15:30-17:00 järjestetään koulutustilaisuus, jossa esitellään
Wonca Europen verkostoja niiden suomalaisjäsenten toimesta.
Tutkijaverkosto EGPRN Tuomas Koskela, opettajaverkosto EURACT Helena Karppinen,
laatuverkosto EQuiP Johanna Tulonen-Tapio.
• Varsinainen kutsu lähetetään pian erillisenä jäsenkirjeenä.

Koulutus/tiede/tutkimus
• Pohjolan Lääkäripäivillä on perjantaina 23.2.2018 SYLYn ja Oulun yliopiston
yleislääketieteen yksikön/oppialan yhdessä järjestämä ylidiagnostiikkaa käsittelevä
sessio
• Tampereen lääkäripäivillä on keskiviikkona 21.3.2018 aamupäivällä SYLYn ja
Tampereen yliopiston yleislääketieteen yksikön yhdessä järjestämä ylidiagnostiikkaa
käsittelevä sessio "Diagnostikot ylikunnossa"
• Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät järjestetään 19-20.4.2018
Oulussa. Ilmoittaudu mukaan!
• Suomi on saanut järjestettäväkseen kansainvälisen yleislääketieteen tutkijaverkoston
(EGPRN) kokouksen Tampereella 9.-12.5.2019. SYLY on järjestelyissä mukana.
Laittakaa päivämäärät kalenteriin jo nyt. Kongressin valmistelut on jo aloitettu ja
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan järjestelyihin. Jos kiinnostuit, niin ota
yhteyttä: tuomas.koskela[ät]uta.fi

• 86th EGPRN Meeting 10.-13.5.2018 Lille, Ranska
• 23rd Wonca Europe Conference 24.-27.5.2018 Krakova, Puola ja VdGM:n
prekonferenssi edeltävästi 23.-24.5.2018
• 6th International Conference on Preventing Overdiagnosis 20.-22.8.2018
Kööpenhamina, Tanska
• 2nd Euract Medical Education Conference 21.-22.9.2018 Leuven, Belgia
• 22nd Wonca World 17.-21.10.2018 Soul, Etelä-Korea

• SYLY mahdollistaa jäsenilleen EGPRN:n verkkopohjaisen
tutkimuskurssin: http://www.egprn.org/institutes/course-invitation/758e9c9c-7acc4edb-a683-56ab5caef37c. Edellä olevasta linkistä pääset kurssin etusivulle, jota
kautta voit muodostaa omat henk koht EGPRN-tunnukset. Kurssille pääsee "open
course" linkistä

Stipendit
• SYLYn hallitus on jakanut toimintavuoden aikana jäsenilleen 10000 euroa
kongressimatkastipendeihin. Stipendiaattien matkakertomuksiin voit tutustua SYLYn
nettisivuilla tästä linkistä
• Lisäksi SYLYn jäsenetuna on jatkuva haku julkaisumaksustipendeihin.
Julkaisumaksustipendien myöntämisperusteet ja hakuohjeet löytyvät tästä.
• Kuluvan toimintavuoden stipendihauista tiedotetaan mahdollisimman pian. Hallitus
esittää vuosikokoukselle kongressimatka- ja julkaisustipendien jakoa

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2018
• Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta vuosille 2019-2021 valitaan vaaleissa syksyllä 2018.
SYLY kannustaa jäseniään asettumaan ehdolle vaaleissa. Lisätietoja yhdistyksen
vaalistrategiasta ja ehdokasasettelusta seuraavissa jäsenkirjeissä.

Viestintä/tiedotus
• www.syly.fi Yhdistyksen nettisivut
• https://www.facebook.com/SYLYry/ Yhdistyksen facebook-sivu
• Facebook-ryhmässä Suomen yleislääketieteeseen erikoistuvat Ryhmä on tarkoitettu
yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, viiden vuoden sisään valmistuneille sekä
kaikille mieleltään ja sydämeltään nuorille yleislääketieteen erikoislääkäreille. Ryhmä
toimii myös väylänä Woncan ja eurooppalaisten yleislääketieteeseen erikoistuvien
Vasco da Gama Movement -verkoston toiminnasta tiedottamiseen.
• Yleislääketieteen tutkijat Suomessa facebook-ryhmä, hae jäseneksi!
• Uusin Woncan uutiskirje

Toivotamme jäsenistölle innostavaa uutta vuotta 2018!
SYLYn hallitus

