LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen kokous Radisson SAS Plaza, Helsinki 6.4.2010 klo 10.00
Pöytäkirja 2/2010
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Jyri Toikka (siht.), Marko Seppänen, Eeva-Liisa Kämäräinen, Sami
Kajander, Irma Salminen.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07 ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokous 9.2.2010).

4. Käsiteltiin jäsenhakemukset ja hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Riitta Kaartinen Satakunnan
keskussairaalasta ja Outi Pirilä HUSLAB:sta.

5. a) Myönnettiin matka-apurahat seuraaville henkilöille: Savisto Nina 500 €, ESRR 10'
Edingburg, Skotlanti, Kirjavainen Anna 500 €, ESRR 10' Edingburg, Skotlanti, Grönroos
Tove 700 € Toronto, Kanada ja Silvola Johanna 500 €, Varsova Puola. Anu Autio 410,96 €
Varsovaan, EMIM2010 kongressiin. Kolme viimeistä ehdollisena, apurahan maksu
edellyttää hyväksyttyä esitystä.
b) Matka-apurahat EANM 10' kokoukseen Wieniin ja Maailmankokoukseen EteläAfrikkaan tulee hakea ennen 24.5 klo 13, jolloin hakemusten tulee olla sihteerillä. Tällöin
pidetään ylimääräinen hallituksen puhelinkokous apurahojen osalta.

6. Vuosikokousasioina:
•

Tutustuttiin Toimintakertomukseen 09, Toimintasuunnitelmaan 10, Budjettiesitykseen
10, Tasekirjaan 09 ja vuosikokouskutsuun 10. Allekirjoitettiin Tasekirja 09.

•

Päätettiin esittää vuosikokoukselle entisiä hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet ovat
suostuneet jatkamaan.

•

Päätettiin esittää vuosikokoukselle entisiä delegaatteja, edustajia ja yhteyshenkilöitä
jatkamaan tehtävissään, mikäli he suostuvat. Kaikilta ei ole vielä kysytty halukkuutta.

•

Jyri muokkaa Toimintakertomuksen 09 ja Toimintasuunnitelman 10 esitysten
mukaisesti, jonka jälkeen ne lähetetään sähköpostitse hallituksen jäsenille. Eeva tekee
vuosikokoukseen PowerPoint-esityksen asioista toiminnan nopeuttamiseksi.

•

Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan, varsinaiset
jäsenet 20 € ja kannatusjäsenet 300€.

•

Päätettiin pitää ennen Kotkan Isotooppipäiviä 10' hallituksen kokous kokouspaikassa
klo 9.30 (6.5.2010)

7. Keskusteltiin radiojodihoidoista ja niiden antamisen variaatioista Suomessa. Asiaan liittyen
kuunneltiin kokouksen jälkeen Dosentti Hanna Mäenpään luento aiheesta. Päätettiin pyrkiä
tekemään

kansallinen

suositus

aiheesta

yhteistyössä

onkologien

(Mäenpää)

ja

endokrinologien kanssa. Päätettiin esittää Marko Seppästä LRY:n edustajaksi työryhmään.
Suositus on tarkoitus tarjota julkaistavaksi Duodecimissa ja LRY:n kotisivuilla.
Keskusteltiin vuoden 2011 isotooppipäivistä tässä yhteydessä ja hallitus toivoi aihepiiriksi
yleisesti isotooppihoitoja. Radiojodihoidoista onkologiassa toivotaan erillistä sessiota ja
tähän pyritään saamaan luonnos tulevasta kansallisesta suosituksesta.

8. Generaattorien toimitusvaikeuksista keskusteltiin. Marko on soitellut sairaaloihin asian
tiimoilta. Generaattoreita on saatu, mutta toimituspäivät ovat vaihdelleet ja annokset ovat
olleet toivottuja pienempiä. Toistaiseksi Suomessa ollaan pärjätty tutkimusaikojen siirroilla
ja yksittäisillä lauantaipäivien työskentelyillä. Covidien on saanut uuden Puolalaisen
reaktorin toimittamaan Molybdeeniä generaattoreihin, joka on helpottanut tilannetta.
Toukokuussa on jälleen toimitusvaikeuksia tulossa, LRY seuraa tilannetta.

9. Muut asiat:
•

Alan

kouluttajat

ovat

esittäneet

erillistä

syventävää

koulutusta

erikoislääkärikoulutuksessa oleville ja muille kiinnostuneille. Koulutus on tarkoitus olla
kiertävä 4 eri yliopistosairaalan välillä. LRY:tä ja SKLFY:tä on pyydetty mukaan
”tappiontakuumiehiksi”. Hallitus päätti puoltaa asiaa ja valtuutti pj:n valmistelemaan
asiaa.
•

Marko Seppänen on tuonut esille EANMn press release käytännön ja tällaista
lehdistötiedotekäytäntöä mietittiin myös LRYn toimintamalliksi.

•

Soittokierroksella yleisenä ongelmana on tullut esiin Suomessa isotooppilääkäreiden
puute. Hallitus totesi asian.

•

Pikatuike on tulossa ja siihen perehdyttiin. Päätettiin esittää sisältöön pieniä lisäyksiä.

•

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt LRY:lle lausuntopyynnön Syövän hoidon
kehittäminen 2010–2020.

Päätettiin valtuuttaa Marko Seppänen valmistelemaan

lausuntoa.
•

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt LRY:lle lausuntopyynnön Yhtenäisen
päivystyshoidon perusteista. Asia ei kosketa isotooppilääketiedettä ja tähän ei anneta
lausuntoa.

•

Inkeri Sippo-Tujunen kävi LRY:n edustajana Wienissä EANM:n kliinistä auditointia
käsittelevässä kokouksessa. Matkasta on toimitettu seikkaperäinen matkaraportti.
EANM:stä erikseen kiiteltiin Inkerin asiantuntevaa osallistumista kokouksen kulkuun.
Hallitus päätti antaa Inkerille erityiskiitoksen hyvästä työstä.

•

Juhani Knuuti täyttää 50 vuotta 8.4.2010. Päätettiin antaa Juhanin keräystilille 50€ ja
lisäksi hankkia jokin sopiva lahja. Juhani pitää 17.4 erillisen pienimuotoisen
tilaisuuden, jossa Sami Kajander lupasi puhua LRY:n puolesta ja luovuttaa lahjan.

•

CT koulutus isotooppilääkäreille alkaa 8.4. Ilmoittautuneita on noin 10. Annettiin
hallitukselle tiedoksi.

10. Seuraava kokous Kotkan isotooppipäivien yhteydessä 6.5.2010 klo 9.30.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Jyri Toikka, sihteeri

