Leikkauskouluttajien	
  pienryhmän	
  kokous	
  	
  
Aika	
  

Torstai	
  9.6.2016	
  klo	
  16.30-‐19.30	
  

Paikka	
  

Kätilöopiston	
  sairaala,	
  Helsinki	
  

Läsnä	
  

Reita	
  Nyberg,	
  Päivi	
  Härkki,	
  Marja-‐Liisa	
  Eloranta,	
  Eija	
  Lampela,	
  Sari	
  Silventoinen,	
  Ewa	
  Jokinen	
  

Asiat	
  
1.   24.5.16	
  pidetty	
  Synnytys-‐	
  ja	
  naistentautiopin	
  valtakunnallinen	
  opetuskokous	
  
Ewa	
  Jokinen	
  esitti	
  Synnytys-‐	
  ja	
  naistentautiopin	
  valtakunnallisessa	
  opetuskokouksessa	
  24.5.2016	
  
pitämänsä	
  luennon	
  koskien	
  erikoistumiskoulutuksen	
  kirurgisten	
  taitojen	
  tavoitteita.	
  
Opetuskokouksessa	
  oli	
  jo	
  aiemmin	
  syntynyt	
  ajatus	
  yhteisestä	
  valtakunnallisesta	
  lokikirjasta,	
  joka	
  
olisi	
  sähköinen.	
  Leikkauskouluttajien	
  pienryhmä	
  sai	
  valtuutuksen	
  tehdä	
  ehdotus	
  valtakunnalliseksi	
  
lokikirjaksi	
  koskien	
  gynekologista	
  kirurgiaa.	
  Ehdotusta	
  toivotaan	
  seuraavaan	
  opetuskokoukseen	
  
5/2017,	
  jolloin	
  mallia	
  voisi	
  alkaa	
  pilotoida.	
  Pyrkimyksenä	
  on	
  tehdä	
  samaa	
  mallia	
  käyttäen	
  
valtakunnallinen	
  lokikirja	
  koskien	
  myös	
  muita	
  gynekologian	
  ja	
  obstetriikan	
  osa-‐alueita.	
  
	
  
2.   Toteutetut	
  kyselyt	
  erikoistuville	
  lääkäreille	
  sekä	
  erikoistumissairaaloille	
  
Reita	
  Nyberg	
  esitti	
  erikoistuville	
  lääkäreille	
  teettämän	
  kyselyn	
  tulokset.	
  Kysely	
  tehtiin	
  EGOn	
  
jäsenille,	
  ja	
  siihen	
  vastasi	
  33	
  lääkäriä	
  kaikilta	
  ERVA-‐alueilta.	
  Kyselyssä	
  kartoitettiin	
  kokemuksia	
  
leikkauskoulutuksesta	
  sekä	
  toiveita	
  sitä	
  koskien.	
  Suurimmat	
  ongelmat	
  tämänhetkisessä	
  
koulutuksessa	
  koskevat	
  kyselyn	
  mukaan	
  aikaresursointia	
  sekä	
  systemaattisen	
  koulutusohjelman	
  
puuttumista.	
  Kyselyn	
  tulosten	
  mukaan	
  koulutuksen	
  pitäisi	
  jatkossa	
  sisältää	
  perustoimenpiteiden	
  
opetusta	
  kaikille	
  ja	
  muiden	
  toimenpiteiden	
  opetusta	
  vain	
  kiinnostuksen	
  mukaan.	
  Suurimpana	
  
kehityskohteena	
  kyselyssä	
  tuli	
  esiin	
  tavoitteiden	
  asettaminen	
  ja	
  niiden	
  seuranta.	
  Koko	
  kysely	
  ja	
  
esitelmä	
  ovat	
  nähtävissä	
  GKS-‐sivuilla.	
  
	
  
Sari	
  Silventoinen	
  esitti	
  sairaaloiden	
  ylilääkäreille	
  teettämän	
  kyselyn	
  tulokset.	
  Kyselyssä	
  kartoitettiin	
  
erikoistuvien	
  määriä	
  eri	
  sairaaloissa	
  sekä	
  operatiivisen	
  jakson	
  kestoa.	
  Helsingin	
  Naistensairaala	
  on	
  
ylivoimaisesti	
  suurin	
  opetussairaala	
  työllistäen	
  yli	
  50	
  erikoistuvaa	
  lääkäriä.	
  Operatiivisen	
  jaksoissa	
  
on	
  paljon	
  vaihtelua	
  sairaaloiden	
  välillä	
  sekä	
  kestonsa	
  että	
  viikoittaisten	
  leikkaussalisijoitusten	
  
mukaisesti.	
  Näin	
  ollen	
  erikoistuvien	
  saaman	
  operatiivisen	
  koulutuksen	
  määrä	
  riippuu	
  suuresti	
  
työskentelysairaalasta.	
  Kyselyn	
  tulokset	
  löytyvät	
  GKS-‐sivuilta.	
  
	
  
3.   Tulevat	
  koulutukset	
  
Kouluttajille	
  suunnatun	
  9.9.2016	
  suunnitellun	
  koulutuksen	
  todettiin	
  tulevan	
  liian	
  pian	
  järjestelyitä	
  
ajatellen.	
  Koulutus	
  päätettiin	
  siirtää	
  eteenpäin	
  ollen	
  9.12.2016	
  klo	
  12	
  alkaen	
  Helsingin	
  
Naistenklinikalla.	
  Englannista	
  Karolina	
  Afors	
  oli	
  jo	
  lupautunut	
  tulemaan	
  kertomaan	
  
laparoskooppisesta	
  koulutuksesta	
  Englannissa;	
  Päivi	
  Härkki	
  tiedustelee	
  hänen	
  mahdollisuuttaan	
  
siirtää	
  päivää.	
  Koulutuspäivään	
  suunniteltiin	
  alustavasti	
  neljää	
  luentoa.	
  Karolina	
  Aforsin	
  luennon	
  
lisäksi	
  suunniteltiin	
  luentoja	
  koskien	
  tutor-‐toimintaa	
  /	
  opiskelijan	
  ohjausta	
  (Lääkäriliitto),	
  kirurgian	
  
erikoisalan	
  koulutusta	
  (Jyväskylä)	
  sekä	
  simulaatiokoulutusta	
  (Minna	
  Silvennoinen).	
  Kustannusten	
  
kattamista	
  varten	
  koulutuspäivään	
  täytynee	
  liittää	
  osallistumismaksu.	
  Päivi	
  Härkki	
  lupautui	
  
kyselemään	
  mahdollisuutta	
  sponsorointiin	
  Storzilta,	
  Olympukselta	
  ja	
  Endomediltä.	
  	
  

4.   Muut	
  asiat	
  /	
  Lokikirjaprojekti	
  
Leikkauskouluttajien	
  pienryhmä	
  otti	
  opetuskokouksessa	
  saaman	
  valtuutuksen	
  vastaan,	
  ja	
  alkaa	
  
suunnitella	
  ehdotusta	
  valtakunnalliseksi	
  lokikirjaksi	
  koskien	
  gynekologista	
  kirurgiaa.	
  
Projektiryhmään	
  sovittiin	
  kuuluvaksi	
  Reita	
  Nyberg,	
  Sari	
  Silventoinen,	
  Eija	
  Lampela	
  ja	
  Ewa	
  Jokinen.	
  
Projektiryhmä	
  sopi	
  työskentelyn	
  alkavan	
  niin,	
  että	
  projektiryhmän	
  jäsenet	
  tutustuvat	
  Suomessa	
  
aiemmin	
  käytössä	
  olleisiin	
  paikallisiinkin	
  lokikirjoihin,	
  sekä	
  EBCOGn	
  lokikirjaan	
  ja	
  Hollannissa	
  sekä	
  
USAssa	
  käytössä	
  oleviin	
  milestones-‐malleihin.	
  Kaikki	
  materiaali	
  kootaan	
  GKS-‐sivuille.	
  Kesä	
  tuo	
  
väistämättä	
  viivettä	
  työskentelyyn.	
  Työskentelyn	
  jatkoista	
  sovitaan	
  seuraavan	
  kokouksen	
  
yhteydessä.	
  
Kokouksessa	
  keskusteltiin	
  myös	
  mahdollisuudesta	
  saada	
  jonkinlaista	
  apurahaa	
  lähinnä	
  
matkakulujen	
  ja	
  ruokailujen	
  maksamista	
  varten.	
  Apurahaa	
  on	
  tarkoitus	
  tiedustella	
  SGY:ltä,	
  GKS:ltä,	
  
Duodecimilta	
  ja	
  Lääkäriliitolta.	
  
	
  
5.   Seuraava	
  kokous	
  pidetään	
  25.8.2016	
  klo	
  16	
  alkaen	
  Kätilöopistolla	
  
	
  
Reita	
  Nyberg	
  /	
  Ewa	
  Jokinen	
  

