LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen puhelinkokous 8.12.2009 klo 14.00
Pöytäkirja 7/2009
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Eeva Boman (siht.), Marko Seppänen, Jyri Toikka (läsnä kohdat 111), Eeva-Liisa Kämäräinen, Sami Kajander, Hanna Mussalo

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokous 8.9.2009) muutoksitta.
4. Hyväksyttiin yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi Mika Luoto Turusta.
5. - Mika Luodolle myönnettiin EANM´09 hoitajan matka-apuraha 250€.
- Muistutettiin että matka-apurahat myönnetään henkilökohtaisesti eikä niitä voi siirtää
toiselle.
- Apurahamaksun helpottamiseksi sihteeri muotoilee apurahan saajille ja nettiin
apurahanmaksuhakemuspohjan, jossa myös muistutetaan kenelle hakemus lähetetään ja että
matka-kertomus pitää olla lähetetty ennen apurahan maksamista.
- Päätettiin että koulutusvoitoista järjestäjille korvamerkityt rahat on käytettävä kolmen
vuoden aikana. Merkitään nämä rahat myös apurahat -excel-taulukkoon.
6. Keskustelua tarvitaanko EANM-koulutuksista saaduista säteilyturvakoulutuspisteistä
erillisiä suosituksia. Nykyään yksiköiden säteilynkäytöstävastaavat johtajat määrittelevät
pisteet ja ne voivat vaihdella paljon toisistaan. Todettiin että kansainvälisiä koulutuksiin on
hankala lähteä antamaan suosituksia jälkikäteen ja yhdistyksen ei kuulu puuttua
viranomaispäätöksiin,

mutta

jatketaan

kotimaisten

koulutusten

etukäteissuositusten

antamista sitä pyydettäessä. Pyritään kuitenkin harmonisoimaan käytäntöjä tuomalla asia
esille esim. omissa koulutuksissa.
7. Kotkan isotooppipäivien ohjelmasta tuli muutama muutosehdotus. Jari esittää oman
esityksensä tilalle esitystä Hairprosta. Marko ehdottaa luentoa PET tutkimuksen
arvioimiseksi HALO-projektista, luennoitsija esim. onkologi.
8. Yhteistyökuviot:
- Gastrogirurgien yhteiskoulutuspäivät eivät toteudu, mutta Marko pitää päivillä esityksen.
Marko

esitti

että

Roche

olisi

kiinnostunut

järjestämään

valtakunnallisen

yhteiskoulutuspäivän (gastrogirurgit-isotooppikuvantaminen). Päivä olisi todennäköisesti
maksuton osallistujille, mutta toisi näkyvyyttä. Ohjelmaluonnos voisi olla sama kuin mitä
esitettiin gastrokoulutukseen. Marko vie asiaa eteenpäin. Ajankohta mahdollisesti ensi
syksynä.
- Nähtiin tarpeellisena isotooppilääkäreille järjestettävä CT-koulutus SPECT-TT ja PET-TT
laitteiden yleistyessä. Paikkana esim. Turku. Sami ja Marko vie asiaa eteenpäin.

- Radiojodihoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi Jari lupasi ottaa yhteyttä Hanna Mäenpäähän
ja viedä asiaa eteenpäin.
9. HMPAO:n ITLC-levyjen poistumisesta aiheutuvista ongelmista käytiin keskustelua. EevaLiisa selvittää asiaa ja kirjoittaa aiheesta raportin ennen seuraavaa kokousta.
10. UEMS/EBNM Fellowship Certificate 2010 on annettu tiedoksi jäsenille. Jokainen voi sen
halutessaan suorittaa. Vähän samaan asiaan liittyen puhuttiin jäsentietojen luovuttamisesta
EANMlle ja todettiin, että jäsenten osoitetietoja ei luovuteta, mutta sähköisiä kirjeitä
voidaan välittää jäsenille.
11. 50-v juhlatili lopetetaan ja varat siirretään LRYn viralliselle tilille. Eeva-Liisa ja Jyri
hoitavat myös selvitykset verottajalle. (Jyri Toikka poistui tässä vaiheessa kokouksesta.)
12. Tuike-aiheita voi laittaa sähköpostilla sihteerille. Tuike pyritään laittamaan eteenpäin ennen
joululomia. Seuraava kokous on puhelinkokous 9.2.2010. klo 14.00.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Eeva Boman, sihteeri

