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Yhteistyökumpppanien ilmoitukset

SKLFY hallitus 2007-2008:
Hannu Koivu, pj, etunimi.sukunimi@pshp.fi
Antti Loimaala, vpj, etunimi.sukunimi@epshp.fi
Jukka Kemppainen, varainhoitaja, jukkem@utu.fi
Päivi Piirilä, jäsen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Kirsi Timonen, sihteeri, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat lähetetään sihteerille sähköpostilla. Matka-
apurahahakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Apurahahakemukset käsitellään kuukausittain
hallituksen kokouksissa. Matka-apurahansaaja kirjoittaa jäsenkirjeeseen matkakertomuksen.
Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu sähköpostin avulla. Muista tarvittaessa päivittää tiedot sihteerille.
Uusia jäseniä varten löytyy www-sivuilta jäsenhakemuslomake. Jäsenhakemukset käsitellään
kuukausittain hallituksen kokouksessa.

Yhdistyksen postin voi lähettää Kirsi Timoselle, osoite: KYS, Kuvantamiskeskus, Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede, PL 1777, 70211 Kuopio, s-posti: etunimi.sukunimi@kuh.fi.

Yhdistyksen www-sivujen osoite on
http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453

Tiit Kööbi (etunimi.sukunimi@pshp.fi) ylläpitää yhdistyksen www-sivuja. Sivuille voi lähettää
potilastapauksia. Vain oman tapauksensa voi julkaista ja jokainen kantaa itse vastuun alkuperästä. Www-
sivuilla julkaistavat tapaukset ovat kaikkien käytettävissä. Myös linkkejä mielenkiintoisille potilas case -
sivuille voi ilmoittaa. Koulutussivulle voi täydentää tietoa Suomessa ja ulkomailla järjestettävistä
tilaisuuksista.

1. Puheenjohtajan palsta

Sateisen harmaan adventtiajan terveiset koko jäsenistölle täältä Tampereelta. Lunta ei
ole kuin nimeksi ja sekin vähän on sulamassa pois viikon takaisen lumimyräkän jälkeen.

Edellisestä jäsenkirjeestä on taas kulunut jo kolmisen kuukautta ja tässä välissä
järjestettiin yhdistyksen syyskoulutuspäivät 30-31.10.2008 Folkhälsanilla Helsingissä.
Osallistujia oli luennoitsijoiden ja näytteilleasettajien lisäksi yli 70.  Ohjelma painottui
varsin voimakkaasti kardiologiaan. Ensimmäisenä kokouspäivänä käsiteltiin
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kardiologiaa monelta taholta luentojen merkeissä. Varsinaisen koulutuspäivän jälkeen
pidettiin vielä kansallinen ylilääkärikokous, missä keskusteltiin alan koulutustilanteesta,
uhkaavasta eläköitymisbuumista seuraavan kymmenen vuoden aikana ja mietittiin
keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Iltajuhla pidettiin viime viikonloppuna tulipalosta
kärsineellä Bottalla.

Toisena koulutuspäivänä oli sekä luentoja, että erityiskiitoksen saanut "Hands-on-UKG"-
sessio. Päivän lopuksi oli vielä tapausselostuksia ja Wendelin-palkinnon luovutus. Tänä
vuonna palkinnon sai ylilääkäri Tuula Tarkiainen Mikkelistä. Tuula oli itse estynyt
hakemaan palkintoaan ja pitämään juhlaluentoa, koska hän oli synnyttänyt pojan vain
vajaa kuukausi aiemmin.  Tuula on luvannut pitää luentonsa ensi kevään
vuosikokouksen yhteydessä. Yhdistys onnittelee Tuulaa sekä palkinnosta että
perheenlisäyksestä.

Palautetta koulutuspäivistä antoi 50 osallistujaa. Kokonaisarvosana asteikolla 1-5 oli yli
4 eli oikein hyvä. Risuja saimme lähinnä siitä, että osa luennoitsijoista ei ollut toimittanut
lyhennelmiä, osa oli vaihtanut osan dioista, osa ylitti aikansa jne. Lisäksi valiteltiin
erityisesti ruokailutilojen ahtaudesta. Nämä ovat asioita, joihin pyrimme saamaan
korjauksen aikaan ensi vuoden koulutuspäivillä. No, toisaalta sitten saimme myös
runsaasti kehuja hyvästä ohjelmasta, mitä osoittaa tuo ym. hyvä yleisarvosanakin.
Kiitos vielä kerran kaikille aktiivisesti järjestelyihin osallistuneille ja kiitos myös
luennoitsijoille sekä näytteilleasettajille, joita oli runsaasti mukana.

Yhdistyksemme seuraava merkittävä koulutustilaisuus on Valtakunnallisilla
Lääkäripäivillä  Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Keuhkolääkäriyhdistyksen
kanssa torstaina 08.01.2009 järjestettävä sessio "Keuhkojen toimintakokeet
obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikassa ja seurannassa".

Ensi kevään vuosikokous järjestetään Kuopiossa perjantaina 17.04.2009. Tarkemmat
ohjelmatiedot lähetetään kokouspaikan ja luennoitsijoiden varmistuttua sähköpostilla
yhdistyksen jäsenille.  Kokouksen jälkeen on vielä iltatilaisuus Ravintola Musta
Lampaassa. Laittakaahan kaikki tämä päivämäärä jo kalentereihinne.

Lopuksi haluan toivottaa koko jäsenistöllemme rauhallista ja toivottavasti
lumekkaampaa joulunalusaikaa, oikein hyvää joulua sekä onnea uudelle vuodelle 2009.

Tampereella 01.12.2008

Hannu Koivu

2. Heikki Wendelin –stipendi

Syyskoulutuspäivien yhteydessä jaettiin Heikki Wendelin –stipendi. Sen sai ylilääkäri
Tuula Tarkiainen Mikkelistä. Paljon onnea Tuulalle! Palkintoluento kuullaan keväällä
17.4.09 yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Kuopiossa.
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3. Yhdistyksen vuosikokous 17.4.2009 Kuopiossa

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Kuopiossa 17.4.09. Ohjelma alkaa tulokahvilla klo
13.00, vuosikokousohjeljma klo 13.30. Luvassa on tieteellinen seminaari ja varsinainen
vuosikokous. Vuosikokouksessa mm. valitaan yhdistyksen seuraava hallitus. Illalliset
ovat avec, avec-maksu 20 €. Tarkat tiedot tilaisuudesta tulevat lähempänä ajankohtaa.
Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan GE-palkinto.

4. Erikoistuvat lääkärit

Erikoistuvien lääkärien koulutuspäivä on maaliskuussa, perjantaina 20.3.2009 Turussa.
Kaikki erikoistuvat mukaan!

5. Koulutusta

Tärkeä kysely:
Yhdistys aikoo järjestää v. 2009 koulutuspäivien yhteydessä toistamiseen
ultraäänikuvantamisen kurssin, mikäli kiinnostusta on riittävästi. Koulutus on suunnattu
ensisijaisesti erikoistuville lääkäreille, mutta myös muille UÄ:tä tekeville lääkäreille.
Painotus olisi perinteisessä UÄ-kuvantamisessa, kuten läppäongelmissa, funktiossa jne.
sekä vaskulaari-UÄ:ssä. Kurssi järjestetään joko 16.4.09 vuosikokouksen
yhteydessä tai syyskoulutuspäivien osana 29.-30.10.09. Koulutuksen kesto 1 pv
sisältäen luentoja ja käytännön harjoitusta.
Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ilmoita siitä Antti Loimaalalle s-postilla 15.1.09
mennessä, antti.loimaala@epshp.fi . Kerro myös, kumpi ajankohta olisi sopivampi.

Sydämen MRI -peruskurssi järjestetään 4.2.2009 Meilahden sairaalassa Helsingissä.
Kurssista on erillinen ilmoitus tämän kirjeen lopussa.

Ensi syksyn SKLFY:n koulutuspäivät ovat lokakuun lopussa 29.-30.10.2009,
Biomedicum, Helsinki.

Kiireetöntä jouluaikaa ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2009!

Kirsi Timonen
SKLFY:n sihteeri
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Yhteistyökumppanien ilmoitukset:
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S y d ä m e n  M R I
–  p e r u s k u r s s i

4.2.2009, HUS, Meilahden sairaala, Helsinki

OHJELMA

Ke 4.2.2009

08.00 – 08.30 Ilmoittautuminen

Puheenjohtaja Helena Hänninen, HYKS
08.30 – 09.00  MRI:n asema sydämen kuvantamisessa. Professori Juhani Knuuti; PET-keskus, Turku
09.00 – 09.30 Sydämen MRI:n käytännön toteutus: protokollat, sekvenssit, kuvaussuunnat ym. Dosentti Pekka

Niemi, Turku
09.30 – 09.50 RTG-hoitajan näkökulma. Röntgenhoitaja Inka Granlund, HUS Lasten ja Nuorten sairaala
09.50 – 10.20 Suurten suonten kuvantaminen. Radiologi Wolf-Dieter Roth, HUS Röntgen
10.20 – 10.40 Kahvitauko. Tukija 1:n puheenvuoro

10.40 – 11.10 Kardiomyopatiat. Radiologi Petri Sipola, KYS
11.10 –11.50  Myokardiitti ja sydämen kertymäsairaudet. Dosentti Kirsi Lauerma, HUS Lasten ja Nuorten

sairaala
11.50 –12.05 Rautasydän. Radiologi Sari Kivistö, HUS, röntgen
12.05 – 12.15 Tukija 2:n puheenvuoro.
12.15 –13.10 Lounas

13.10 –13.40  Sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti. Radiologi Miia Holmström, HUS Lasten ja Nuorten sairaala
13.40 –14.20  Right ventricle and valves. Sonya Babu-Narayan, Imperial College, Royal Brompton Hospital,

Lontoo, England
14.20 - 14.40 Kahvitauko. Tukija 3:n puheenvuoro

14.40 –15.10  Sydämen tuumorit ja trombi. Dosentti Kirsi Lauerma, HUS Lasten ja Nuorten sairaala
15.10 –15.40  Perikardiumin kuvantaminen, restriktio ja konstriktio. Radiologi Sari Kivistö, HUS Röntgen

16.00 –18.00 Kuvaus- ja analyysidemonstraatioita

Järjestäjä: Suomen Kardiologinen Seura, Sydämen kuvantamisjaos

Kurssin johtaja ja yhteyshenkilö:

LT, kardiologian erikoislääkäri Helena Hänninen, HUS Meilahden sairaala, Kardiologian
klinikka, PL 340, 00029 HUS. Puh. 050 427 9865, faksi 09 4717 4574, sähköposti
helena.hanninen@hus.fi.

Kurssipaikka:  HUS, Meilahden sairaala, Haartmaninkatu 4, Helsinki.
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Kohderyhmä: Kardiologiaan, sisätauteihin, kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen, radiologiaan,

lastenkardiologiaan ja sydän- ja rintaelinkirurgiaan erikoistuvat lääkärit ja em. alojen
erikoislääkärit ja sydämen MRI-tutkimuksia tekevät hoitajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Tavoite: Antaa teoreettiset, käytännönläheiset ja ajanmukaiset tiedot sydämen MRI-tutkimusten
suorittamisesta ja tulkinnasta.

Erikoistumiskoulutus:

Kurssi anotaan erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 10 h
seuraaville erikoisaloille: kardiologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, lastentaudit,
radiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia.

Kurssimaksu: 250 euroa; sisältää tieteellisen ohjelman, kahvit, ja lounaan. Kurssimaksu nousee 15 % 2.1.2009
jälkeen ilmoittautuville. Kurssi toteutuu 20 osanottajalla. Seura perii laskutuslisän 5 EUR ja
mikäli laskutus joudutaan vaillinaisesti annettujen tietojen takia tekemään uudelleen/korjaamaan,
peritään toimistomaksu 10 EUR.

Ilmoittautuminen:

31.12.2008 mennessä. Ilmoittautumiset mielellään seuran Internet-sivujen www.fincardio.fi
sähköisen ilmoittautumisosion kautta (linkki Koulutustilaisuudet). Ilmoittautuminen on
onnistunut, kun saat ruudulle sekä sähköpostiisi ilmoituksen onnistumisesta. Muu
ilmoittautuminen: Suomen Kardiologinen Seura, Katja Hohtari, PL 50, 000621 Helsinki. Puh.
010 548 1002, fax (09) 752 752 33, sähköposti meetings(at)fincardio.fi. Mikäli ilmoittaudut
sähköpostitse, tulee viestissä ilmetä seuraavat tiedot: nimi, titteli, oletko kardiologiaan
erikoistunut/erikoistuva lääkäri, työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
kotiosoite (tarvittaessa). Huom., mikäli maksajana on työnantajasi, tulee laskutusosoite (esim.
laitoksen nimi) ilmoittaa siinä muodossa kuin työnantaja sen vaatii. Ilmoita myös osallistutko
kurssi-illalliselle ja mahdollinen ruoka-aineallergia.

Majoitus: Majoituksen varaamisesta ja majoituskustannuksista huolehtii jokainen osallistuja itse.

http://www.fincardio.fi

