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1. Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2018 - Yleislääketieteen ääni
kuuluviin!
Äänestys päättyy 26.10.2018 klo 16:00. Vielä on siis aikaa äänestää ja nyt on loppukirin
paikka.
SYLY:n ja GPF:n yhteislistalta löydät vaaleissa ehdolla olevia yleislääketieteen osaajia
ympäri maan numeroilla 324-417! Sähköinen äänestys on käynnissä sivuilla
https://www.sahkoinenvaali.fi/Laakariliitto/
Muistuta yleislääkärikollegoitasi äänestämisen tärkeydestä, haasta ja kannusta
äänestämään!
Kannattaa äänestää yleislääkäriä koska:
● Valtuuskunta on Suomen Lääkäriliiton ylin päättävä elin ja on ohjaamassa liiton
toiminnan suuntaa
● Terveyskeskus- ja sairaalaliitteet tullaan yhdistämään seuraavassa VES:ssa yleislääkärin puolia ei pidä muu kuin yleislääkäri
● Henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja sen mukainen täydennyskoulutus pitäisi
saada VES:n tekstisisältöön.
● Erikoislääkärikuulusteluun valmistautumiseen pitäisi saada palkallinen lukuloma
● Tutkimustyön tekeminen perustyössä terveyskeskuksissa pitäisi olla helpommin
järjestettävissä
● SOTE-keskusten johdossa tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri
● Valtuuskunnassa käsiteltäviin eettisiin ja professiota koskeviin asioihin on tärkeä
tuoda yleislääketieteen ääni mukaan
● Yleislääkärin työn erityispiirteet tuntee parhaiten yleislääkäri ja sitä kautta
edunvalvonnassa on tärkeää olla mukana vahva koalitio yleislääketieteen osaajia.
Emme voi yleislääkäreinä jäädä sivustaseuraajiksi ja uhkakuvien maalailijoiksi,
kun tulevaisuuden yleislääkärin työnkuvaa ja muokataan - nyt valitaan
vaikuttajat profession sisälle!

2. Duodecim-seuran valtuuskunnan vaalit 2019
Duodecimin valtuuskunnan vaalien ehdokasasettelu on käynnissä 9.11. asti.
Äänestysaika 7.1.-15.2.2019
Seuraava 40-jäseninen valtuuskunta valitaan kolmivuotiskaudeksi 2019–2021. Valtuuskunta
on Duodecim-seuran korkein päättävä elin. Se linjaa seuran toimintaa terveydenhuollon
muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, jotka ovat
vaaliluettelossa (seuran jäsenet 30.6.2018). Asetu ehdolle tai värvää kollegasi, ja olet
mukana tekemässä tulevaisuuden päätöksiä! Ota yhteyttä Yleislääketiede- vaaliliiton
asiamieheen Kati Retsu-Heikkilään (kati.retsu-heikkila[at]fimnet.fi).
Lisätietoja vaaleista: https://www.duodecim.fi/vaalit/

3. Koulutus/tiede/tutkimus
Tulevia kotimaisia koulutuksia
● Yleislääkäripäivät 29.-30.11.2018; early bird -hinnat vielä 31.10. saakka.
SYLY-nostoja ohjelmasta:
○ Nuoret GP:t -ohjelmajuosteessa 5 mainiota sessiota jakautuen molemmille
päiville
○ Ylidiagnostiikkasessio to 29.11.
○ Tiedesessio pe 30.11. 11:25-12:50 "one slide, five minutes"-formaatilla
■ Lähde esittelemään PTH:ssa tehtävää tutkimus-,kehitys- tai
opetustyötäsi! Ilmoittaudu 26.10.2018 mennessä, kts. ohjeet.
● Kansainvälisen yleislääketieteen tutkijaverkoston EGPRN:n kokous Tampereella
9.-12.5.2019. Laittakaa päivämäärät kalenteriin jo nyt. Asiasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan myös järjestelyihin. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä:
tuomas.koskela[at]uta.fi
● Lääkäri 2019 / Lääkäripäivät 2019 9.-11.1.2019
● Tampereen lääkäripäivät 20.-22.3.2019
Tulevia
●
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●
●
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ulkomaisia koulutuksia:
NYGP Pre-congress 15.-16.6.2019, Aalborg, Tanska
21st Nordic Congress of General Practice 17.-20.6.2019 Aalborg, Tanska
24th Wonca Europe 26.-29.6.2019 Bratislava, Slovakia
6th VdGM Forum, 27.-29.9.2019 Torino, Italia
89th EGPRN Meeting 17.-20.10.2018 Vigo, Espanja

Verkkopohjainen tutkimuskurssi:
● SYLY:n jäsenille EGPRN:n verkkopohjainen tutkimuskurssi:
http://www.egprn.org/institutes/course-invitation/758e9c9c-7acc-4edb-a683-56ab
5caef37c. Edellä olevasta linkistä pääset kurssin etusivulle, jota kautta voit
muodostaa omat henk koht EGPRN-tunnukset. Kurssille pääsee "open course"
linkistä

4. NYGP-verkoston Suomen edustajien valinta
Pohjoismaiden yleislääketieteen yhdistysten liiton NFGP:n alainen erikoistuvien ja
vastavalmistuneiden yleislääkäreiden verkosto NYGP (Nordic Young General Practitioners)
on nyt saanut virallisen aseman ja säännöt.
NYGP:n tarkoituksena on luoda verkosto pohjoismaisten tuoreiden ja tulevien yleislääkärien
yhteistyölle. Tavoitteena on myös vahvistaa kontakteja ja yhteistyötä Baltian maiden
kollegoiden kanssa.
Konkreettisena tehtävänä verkostolla on järjestää tuoreiden ja tulevien yleislääkäreiden
prekongressi kahden vuoden välein pidettävän pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin
NCGP:n yhteydessä. Seuraava järjestetään Aalborgissa Tanskassa ensi kesänä. Suomen
vuoro on seuraavaksi 2023, jolloin prekongressi ja NCGP järjestetään Turussa.
Verkostolle haetaan nyt 2 uutta Suomen edustajaa. Hakuaika 22.10.-24.11.2018. Katso
lisätietoja ja hakuohjeet tästä!

5. Hoidonjatkuvuus.fi
Hoidon jatkuvuuden hyötyjä sekä yleislääkärien osaamisen ja työn merkitystä sen
toteuttamisessa selväsanaisesti niin suurelle yleisölle kuin terveydenhuoltoalan
ammattilaisillekin avaava sivusto www.hoidonjatkuvuus.fi on jokaiselle sylyäiselle
tutustumisen arvoinen.
Meidän tulee aktiivisesti mainostaa sivustoa myös potilaille, työtovereille ja päättäjille.

6. Kansainväliset järjestöasiat
Wonca World Council Meeting 13.-17.10.2018
Maailman yleislääketieteen yhdistysten kattojärjestön Woncan vuosikokous pidettiin
maailmankongressia edeltävästi Soulissa Etelä-Koreassa
Seuraavaksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2022 valittiin Wonca Europen pj Anna Stavdal
Norjasta ja näin Annan tilalle Euroopan Woncan pj:ksi nousee Mehmet Ungan Turkista
Wonca World 2022 kongressipaikaksi valittiin Australian Sydney
Sylyn kansainvälisten asioiden sihteerin Merja Laineen kattavampi raportti kokouksesta on
luettavissa pian nettisivuilta

7. Viestintä/tiedotus
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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

