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Koulutus/tiede/tutkimus
• Yleislääkäripäivät järjestetään Helsingissä 23-24.11. Yleislääkäripäivien
posterisessio pidetään pe 24.11 klo 14.20-15.45 Marina Congress
Centerissä. Posterikierto toteutetaan tänä vuonna ”one slide, five
minute” –formaattina eli esittäjällä on mahdollisuus esittää
kolmessa minuutissa yksi dia ja tämän jälkeen keskustelulle on
aikaa kaksi minuuttia esitystä kohden. Esiintyjien määrän mukaan
esitysaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja tästä ilmoitetaan
esiintyjille hyväksymissähköpostin yhteydessä. Esitysten aihepiiri:
kaikki perusterveydenhuollossa tehtävä tutkimus, opetus tai
kehitystyö. Lähetä posteridiasi (yksi dia) powerpoint-tiedostona
osoitteeseen tuomas.koskela@uta.fi. Viestin otsikoksi
”Yleislääkäripäivien posterikierto”. Posteridiojen lähetysaikaa on
pidennetty pe 3.11 klo 16.00 asti. Laita saateviestiin tittelisi ja
affiliaatiosi. Tiedon hyväksymisestä saat sähköpostilla 24 tunnin
sisällä dian lähettämisestä. Posterikierron vetävät LT Tuomas
Koskela ja LT Merja Laine. NuoretGPt –verkostolla on koko päivien
ajan oma ohjelmajuosteensa
• Pohjolan Lääkäripäivillä on perjantaina 23.2.2018 SYLYn ja Oulun
yliopiston yleislääketieteen yksikön/oppialan yhdessä järjestämä
ylidiagnostiikkaa käsittelevä sessio
• Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät järjestetään
19-20.4.2018 Oulussa. Päivämäärät kalenteriin!
• 23. Wonca Europe Conference järjestetään Puolan Krakovassa 24.27.5.2017 ja VdGM:n prekonferenssi edeltävästi 23.-24.5.2017.
Abstraktien lähettämisaika umpeutuu 30.11.2017.
• 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.f
• SYLY mahdollistaa jäsenilleen EGPRN:n verkkopohjaisen
tutkimuskurssin: http://www.egprn.org/institutes/courseinvitation/758e9c9c-7acc-4edb-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.
SYLYn toimintaa: Yleislääketieteen näkökulmaa Käypä hoito suosituksiin
• Perusterveydenhuollon lääkärit ovat keskeinen kohderyhmä useissa
Käypä hoito -suosituksissa. Monessa suositustyöryhmässä on
mukana yleislääkäri. SYLY:ltä pyydettiin vuoden 2016 aikana 13
kertaa lausuntoa joko uuden tai päivitetyn suosituksen
käsikirjoituksesta. SYLY on koonnut n. 3 vuotta sitten oman
verkoston lääkäreitä arvioimaan lausuntoja yleislääketieteen
näkökulmasta. Noin 50 kollegaa eri puolilta Suomea on ilmoittanut
olevansa käytettävissä eli yksittäiselle lääkärille pyyntöjä tulee
harvoin. Jäsenten erityisiä perehtyneisyyden tai mielenkiinnon
alueita on huomioitu mahdollisuuksien mukaan pyyntöjä
kohdennettaessa. Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita
verkostoon. Kiinnostuksesta voi ilmoittaa verkoston
yhteyshenkilölle Tero Kujanpäälle (tero.kujanpaa@fimnet.fi). Kiitos
yleislääketieteen näkökulman esille tuomisesta Käypä hoito suositustyöryhmissä toimineille ja lausuntoja antaneille kollegoille!
Kansainväliset asiat
• Uusin Woncan uutiskirje löytyy tästä
• SYLY ry on valinnut seuraavaksi Euroopan erikoistuvien ja tuoreiden
yleislääketieteen erikoislääkäreiden VdGM -verkoston kansalliseksi
edustajaksi Niko Nousiaisen Turusta. Onneksi olkoon Niko!

Viestintä/tiedotus
• www.syly.fi Yhdistyksen nettisivut
• https://www.facebook.com/SYLYry/ Yhdistyksen facebook-sivu
• Facebook-ryhmässä Suomen yleislääketieteeseen erikoistuvat on
kirjoitushetkellä 557 jäsentä. 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!
Terveysjärjestön kysely
• Kerro mielipiteesi terveysjärjestön toiminnasta.
•
• Sinun mielipiteesi terveydenhuollon ja yleislääketieteen ammattilaisena
on tärkeä terveysjärjestölle, joka haluaa kehittää toimintaansa.
Käytäthän hetken aikaasi ja vastaat kyselyyn, jossa pääset
vaikuttamaan siihen, mihin järjestö tulevaisuudessa panostaa.
Tavoitteena on palvella sekä sinua että potilaitasi parhaalla
mahdollisella tavalla.
•
• Vastaaminen vie aikaasi noin 10 minuuttia. Kyselyn aikana selviää
myös, mistä järjestöstä on kysymys.
• Kiitokset etukäteen!
•
• Vastaamaan pääset tästä:
• http://norstat.focusvision.com/survey/selfserve/53c/1710391
•
• Terveysjärjestö toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Frankly Partnersin
kanssa.
Toivotamme jäsenistölle mukavaa loppuvuotta 2017!
SYLYn hallitus

