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Vuosikokous 2018
 Suomen yleislääketieteen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin ma 12.3.2018
Lääkäritalossa Helsingissä
 Kokousta edeltävässä koulutustilaisuudessa esiteltiin Wonca Europen verkostoja niiden
suomalaisjäsenten toimesta.
 Vuosikokous valitsi yhdistykselle hallituksen ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle
2018.

Stipendit 2018
 SYLY ilmoittaa vuoden 2018 kongressimatka- ja julkaisumaksustipendit haettavaksi.
 Toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti toimintavuonna 2018
kongressimatkastipendeihin varataan 10 000€ ja julkaisumaksustipendeihin 5 000€
 Kongressimatkastipendien hakuaika päättyy
19.4.2018. Katso myöntämisperusteet ja hakuohjeet!
 Julkaisumaksustipendien haku on jatkuva. Katso myöntämisperusteet ja hakuohjeet!

Koulutus/tiede/tutkimus
Kotimaisia koulutuksia
 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!
 SYLY osallistuu Yleislääkäripäivien 2018 järjestämiseen Nuoret GP:t -ohjelmajuosteen,
posterikierron/-kisan ja puheenjohtajan ylidiagnostiikkasession muodossa
 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

Ulkomaisia koulutuksia (ks. lisää täältä):
 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

Käypä hoito
 Monisairas potilas, SYLYn ehdotus uudeksi Käypä hoito -suositukseksi on hyväksytty
Lääkäriseura Duodecimin verkostovaliokunnassa
 SYLY toimii suosituksen isäntäyhdistyksenä
 Suosituksen laatimisen aikataulusta päättää Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2018
 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta vuosille 2019-2021 valitaan vaaleissa syksyllä 2018.
SYLY osallistuu vaaleihin yhdessä GPF:n kanssa. SYLY kannustaa jäseniään
asettumaan ehdolle vaaleissa ja eritoten äänestämään, kun aika koittaa. Vain hyviä
ehdokkaita asettamalla ja heitä äänestämällä saamme äänemme
kuuluviin Lääkäriliitossa. Lisätietoja yhdistyksen vaalistrategiasta ja
ehdokasasettelusta seuraavissa jäsenkirjeissä. Jos innostut asettumaan ehdolle, niin
ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai tuttuun/alueesi hallituksen jäseneen.

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
SYLYn hallitus

