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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS 30.5.2011 klo 08.30 alkaen, Valtakunnallinen PET-keskus, Turku

Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Sami Kajander (kohdasta 8.c eteenpäin), Jyri Toikka, Eeva-Liisa
Kämäräinen, Tiina Lipponen, Hanna Mussalo, Katja Sutinen ja Tommi Noponen (siht.)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08.39, jonka jälkeen hallituksen jäsenet lyhyesti
esittelivät itsensä.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (24.5.2011) pöytäkirja siten, että kohtaan
6.4 lisättiin tulevien Isotooppipäivien päivämäärä 10.-11.5.2012.
4. Jäsenasiat
a. Hyväksyttiin Viki-Veikko Elomaa Valtakunnallisesta PET-keskuksesta
yhdistyksen jäseneksi (suosittelijat prof. Olof Solin ja FM Sarita Forsback).
5. Matka-apurahat
a. Päätettiin myöntää Sarita Forsbackille 385 euron matka-apuraha 19th
International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences–konferenssiin.
Hänellä on konferenssiin hyväksytty posteriesitys.
6. Uuden hallituksen jäsenten vastuualueet
Hallituksen jäsenille päätettiin seuraavanlaiset vastuualueet:
- Marko Seppänen (puheenjohtaja): yhteydenpito muihin yhdistyksiin, tiedotus
medialle
- Eeva-Liisa Kämäräinen ja Tiina Lipponen: Radiofarmasiaan liittyvät asiat
- Jyri Toikka: Kliininen auditointi
- Sami Kajander: Fuusiokuvausyhteistyö radiologiyhdistyksen kanssa
- Hanna Mussalo: Koulutukseen liittyvät asiat
- Katja Sutinen: hoitaja-asiat
7. Tuiketiedote
Päätettiin julkaista Pikatuiketiedote 17.6.2011 mennessä. Tiedote tulee sisältämään
seuraavia aiheita:
- Uuden hallituksen esittely, joka sisältää lyhyet henkilökuvaukset ja valokuvat.
Hallituksen jäsenet lähettävät oman materiaalinsa sihteerille ti 7.6.2011 mennessä.
- Mahdollinen puheenjohtajan ja / tai sihteerin palsta.
- Maininta uusista jäsenistä ja apurahojen saajista.
- Tiedotteita tulevista koulutustilaisuuksista.
- Ilmoitus tulevista isotooppipäivistä, 2012.
- Isotooppipäivien 2011 palaute.
- Tilasto koko maan isotooppitutkimuksista ja hoidoista.
- Ilmoitus, että yritykset voivat julkaista mainoksia syksyn Tuiketiedotteessa.
Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen kannattajajäseninä olevat yritykset voivat julkaista
mainoksia syksyn tuiketiedotteessa hintaan 800 € koko sivu ja 400 € puolisivua.
Keskusteltiin myös, että syksyn tuiketiedotteessa voisi olla palaute PET Basicskurssilta. Katja Sutinen pyytää palautetta Mia Hakalalta ja toista palautetta pyydetään
Antti Loimaalalta.
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8. Koulutusasiat
Keskusteltiin yleisesti, että ammatillinen työn ohessa toteutettava koulutus on
alallamme erittäin tärkeää, jotta korkeatasoinen osaaminen säilyisi.
a.

b.

c.

d.

e.

Radiofarmasiapäivät
LRY järjestää Radiofarmasiapäivät 19.1.2012 Helsingissä GE Healthcare Finland
Oy:n tiloissa. Tilojen lisäksi GE tarjoaa tilaisuuden ruoan. Eeva-Liisa Kämäräinen
ja Tiina Lipponen vastaavat päivien järjestelyistä. Mahdollisia aiheita olisivat:
PET-kuvantamiseen liittyvä radiofarmasia ja radiokemia, puhdastilat, galliumkemia ja siihen liittyen kliiniset näkökulmat, hoitajien työskentely ja
lääkevalmistus, sekä perinteisemmät laatuasiat kuten isotooppiosastojen
kromatografiatutkimukset. Lopullinen ohjelma valmistuu syksyllä 2011. LRY perii
tilaisuudesta 100 €:n osallistumismaksun. Päätettiin, että järjestäjät voivat
perinteisesti käyttää puolet koulutuksen tuotoista omien tulevien koulutuksiensa
rahoittamiseen.
Samalla keskusteltiin, että Eeva-Liisalla on käyttämättä osa kolme vuotta sitten
radiofarmasiapäivien järjestelyistä ansaitsemastaan koulutusrahasta. Päätettiin, että
hänellä on tämän vuoden loppuun asti aikaa käyttää raha ja tämän jälkeen
käyttämätön raha siirretään LRY:n varoihin.
CT-koulutusta isotooppilääkäreille
LRY on järjestänyt edellisen vastaavanlaisen koulutuksen keväällä 2010 ja hallitus
totesi, että uuden koulutuksen järjestäminen on tarpeellista. Kurssin nimeksi
ehdotettiin ”Hands-on CT- ja fuusiokuvantamiskoulutusta isotooppilääkäreille.”
Kurssi olisi lääkärien lisäksi avoin myös muille halukkaille. Kurssi järjestetään
Turussa kuten viimekin vuonna, mutta jatkossa paikka voisi mahdollisesti kiertää.
Aika olisi viikolla 6 tai 7 talvella 2012. Marko Seppänen vastaa kurssin
järjestelyistä.
Sydämen perfuusion gammakuvaus
Hanna Mussalo on järjestänyt edellisen kurssin syksyllä 2010. Kurssi järjestetään
seuraavan kerran syksyllä 2012 Mussalon johdolla, paikka vielä avoin.
STUK ja Fimea puhdastilavaatimukset
Tiina Lipponen ja Eeva-Liisa Kämäräinen kutsuvat koolle LRY:n nimissä syksyllä
2011 työryhmän, johon kuuluisi edustaja STUK:sta, Fimea:sta, HUS:n ja TYKS:n
apteekeista, lääkäri-, fyysikko- ja hoitajaedustaja. Työryhmän tavoitteena on laatia
suositus isotooppiosaston puhdastilojen suunnitteluun, missä ohjeistetaan mm eri
huonetilojen paineistuksista ja muista viime aikoina epäselvyyttä herättäneistä
puhdastilojen rakentamiseen ja tiloissa pukeutumiseen liittyvistä asioista.
Tapahtuma järjestetään Helsingissä.
CT- ja MRI-fuusiokuvantamiskoulutusta
Suunniteltiin alustavasti, että LRY järjestää kaamosseminaarin ulkomailla jossain
Välimeren maassa tai Kanariansaarilla marraskuun puolivälissä 2012 mahdollisesti
yhteistyössä radiologiayhdistyksen kanssa. Tapahtuman kesto olisi vähintään 3
päivää. Koulutuksen tarkka otsikko jätettiin vielä avoimeksi. Sami Kajander ja
Marko Seppänen vastaavat LRY:n puolesta järjestelyistä.

Keskusteltiin yleisesti uudesta kurssista, jonka aihe olisi ”Mitä potilaasta kannattaa
kuvata?” Tarkoitus olisi järjestää koulutustilaisuus mahdollisesti yhteistyössä
Onkologia- tai Radiologiyhdistyksen kanssa vuonna 2013. Kurssin tavoite olisi laatia
uudenlainen
suositus
konservatiivisimpien
käypähoitosuosituksien
rinnalle
ohjeistukseksi eri potilaskuvausmenetelmien valintaan. Kurssin nimeksi ehdotettiin
”Miten kuvaat syöpäpotilaan?” Marko Seppänen vastaa kurssin jatkosuunnittelusta.
9. Muut asiat
- Sovittiin, että sihteeri ja rahastonhoitaja tarkistavat, ovatko yhdistyksen jäsenet, jotka
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eivät ole useampaan vuoteen maksaneet jäsenmaksua ja joille keväällä lähetettiin
muistutuslasku asiasta, maksaneet jäsenmaksunsa.
10. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena ti 23.8.2011 klo 14.00 alkaen.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

