Matkaraportti EGPRN Lille
Tuomas Koskela
Changing doctors for the changing world 10-12.5.2018

EGPRN:n 86. kongressi pidettiin toukokuussa Lillessä, Pohjois-Ranskassa. Kongressiin osallistui 136
henkilöä, joista suuri osa tuli Ranskasta ja Belgiasta. Kongressiin oli hyväksytty 80 abstraktia, joiden
pohjalta kongressin ohjelma rakentui. Abstraktien hylkäysprosentti oli 25, joka on korkeampi kuin
keskimäärin yleislääketieteen kongresseissa.

Kongressin teemana oli “Changing doctors for the changing world – How to face the future in
Primary Care”. Aiheesta piti Hallen yliopiston yleislääketieteen professori Thomas Frese keynoteluennon ja sen jälkeen esiteltiin löyhästi aiheeseen liittyvää tutkimusta suullisissa esityksessä.
Frese esitti tutkimustuloksia mm. siitä, että eurooppalaiset yleislääkärit vanhenevat ja uusia
tarvitaan tilalle. Altistus yleislääketieteelle varhain opintojen aikana on tärkeää, koska se
houkuttelee alalle myöhemmin. Digitaalisuus osana palvelujärjestelmää ja vaihtelevat työskentelymallit
(esim.osa-aikaisuus ja etätyö) ovat olennainen osa tulevaisuuden yleislääkärin työnkuvaa.

Tieteellisten esitysten aiheet vaihtelivat moniammatillisesta työnjaosta yleislääkäreihin
kohdistuneisiin oikeusjuttuihin, mutta keskimäärin ne olivat yleislääketieteen ytimessä ja esitysten
taso oli korkea, koska heikoimmat niistä oli raakattu jo pois abstraktien arvioinnin yhteydessä.

Kongressissa esiteltiin EGPRN:n ”Research fellows” –ohjelmaa, jossa aloittelevat tutkijat pääsevät
muutamaksi kuukaudeksi kokeneemman tutkijan ohjaukseen ja he valmistelevat oman yhteisen
tutkimusprojektin mentoroinnin aikana. Lisäksi esiteltiin ”ABC of Family Medicine Research” –
ohjelma, jossa yleislääketieteen tutkimuksen perusteista järjestetään koulutusta sinne missä
tutkimuskulttuuria ei aiemmin ole ollut. Kurssi pilotoitiin tänä vuonna Ukrainassa. Kolmas uusi
innovaatio oli kongressin aikana järjestetty ”Research Cafe”, jossa aloittelevat tutkijat pääsivät
kokeneemmalta tutkijan kanssa sparraamaan tutkimukseen liittyviä kysymyksiään.

EGPRN:n vuosi sitten lanseerama ”Web based research” -kurssi arvioitiin kongressissa omassa
workshopissaan. Sylyllä on lisenssi kurssille ja Sylyn jäsenillä on oikeus osallistua tälle netissä
suoritettavalle tutkimuskurssille.

Seuraava EGPN-kongressi pidetään Sarajevossa 4-6.10 (The Role of Informal Care Givers in Chronic
Disease Management), sitä seuraava Tampereella 9-11.5.2019 (Research on Multimorbidity in
Primary Care) ja sitä seuraava Vigossa Espanjassa lokakuussa 2019.

Kuva 1. Professori Michael Harris ja yleislääkäri Pavlo Kolesnyk esittelevät kokemuksiaan tutkimuksen ABCkurssista.
Kuva 2. Kongressin osallistujia Lillen keskustassa matkalla yhteiselle illalliselle

