PÄÄKIRJOITUS
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On taas vaalien aika

O

toiminnasta liittyy oppisisältöihin ja ‑materiaaleihin.
Terveydenhoidon – tai kuten nykyisin sanomme, sosiaali- ja terveydenhuollon – kehittämisen tarve ei ole koskaan loppunut. Lääketieteen jatkuvan kehittymisen pitää näkyä myös
siinä järjestelmässä, jossa sitä käytetään. Väestön terveys ja sitä uhkaavat tekijät muuttuvat,
ja siten tekemisen tapojen ja panostusten erilaisiin palveluihin on myös muututtava. Ihmiset
odottavat sisällöllisesti ja toiminnallisesti laadukasta terveydenhuoltoa. Tätä voidaan edistää valtakunnallisilla hoitosuosituksilla ja niiden paikallisella jalkauttamisella. Duodecim on
näyttöön perustuvan lääketieteen lipunkantaja.
Tähän lähtökohtaan perustuvat niin Käypä hoito ‑suositukset kuin koko laaja ja moninainen
sisällöntuotantommekin. Käypä hoito ‑suositusten julkinen rahoitus on supistunut jo vuo
sien ajan. Tämä vähentää mahdollisuuksia laatia uusia ja päivittää olemassa olevia suosituksia. Mikäli valtionavustuksen suuruus edelleen
pienenee nykyisestä, voi valtuuskunnalla olla
edessään linjapäätös koko toiminnan jatkosta.
Hoitosuositusjärjestelmän mielekkyys
riippuu sen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta.
Sote-päätös alueista ja tietyistä
pääperiaatteista on tehty, ja tämä
projekti on vasta tekemistä vaille valmis. Todelliset vaikutukset
ihmisten arjessa ja järjestelmän
toiminnassa näkyvät vasta, kun
sote-alueet ovat toiminnassa ja yhtenäiset kriteerit ja integraatio ovat
muuttuneet sanoista todellisuudeksi. Duodecimilta odotetaan vahvempaa yhteiskunnallista vaikutta-

n aika tehdä tärkeitä päätöksiä ja äänestää Duodecim-seuran valtuuskunnan
vaaleissa. Tuntuu siltä, että vaaleja on
ihan yhtenään, ja kyllähän ne ryvästyvätkin
yhteen vuoden putkeen: Nuorten Lääkärien
Yhdistys keväällä, Lääkäriliitto syksyllä ja nyt
viimeisenä ”Iso D”. Onneksi meillä lääkäreillä
on turnauskestävyyttä, sillä kaikki nämä vaalit
ovat tärkeitä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Jäsenvaaleilla valittava valtuuskunta ja sen
valitsema hallitus päättävät ja ohjaavat seuran
toimintaa ja voimavarojen käyttöä. Seura on
varsin ”vapaa agentti” eli joukkuepelaaja, mutta
riippumaton ja sitoutumaton. Haluamme tehdä yhteistyötä tehtäviemme kannalta tärkeiden
kumppanien kanssa ja myös pystymme siihen.
Valtuuskunta tekee tähän liittyvät strategiset
linjaukset.
Kaksitoista kollegaa perusti seuran kehittämään suomenkielistä lääketieteen opetusta,
terveydenhoitoa ja kansan terveysvalistusta.
Nyt vajaat 135 vuotta myöhemmin nuo teemat
ovat edelleen ajankohtaisia ja toimintamme ytimessä.
Opetuksen suomenkielisyys ei ole
uhattuna, mutta opetuksen laatu
voi olla: opetusresursseja supistetaan ja opiskelijoiden määrää
lisätään. Tässä vaikeassa yhtälössä Duodecim voi omalta
osaltaan vaikuttaa päättäjiin,
auttaa kouluttajia ja tuottaa opiskelijoille laadukkaita välineitä ja sisältöjä opiskeluun. Merkittävä osa
seuran voimavaroista on suunnattu
koulutuksen kehittämiseen. Hyvin
suuri osa Duodecimin kustannus-

n alkanut. Tutustu
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mista. Tämä kohdistuu luontevasti lääkäreiden
moninaisiin rooleihin ja osaamiseen terveyden
asiantuntijoina.
Duodecim pystyy tekemään paljon, joten ei
ole yhdentekevää, mitä ja miten se päättää tehdä. Kaksitoista alkuperäistä idealistia näkivät
oman toimintaympäristönsä tarpeet ja panivat
alulle loistavan kehityskaaren seuran historiassa. Valtuuskunnan vaaleissa valitaan nykyisiä
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visionäärejä, jotka linjaavat ja ohjaavat seuran
tekemistä kolmen seuraavan vuoden ajan. Joukostamme on vaaleissa ehdokkaina niitä, jotka
haluavat tehdä paljon oman professiomme hyväksi, Duodecimin avulla.
Kannattaa siis äänestää näissäkin vaaleissa,
sillä Duodecim on jäsentensä järjestö lääketieteen ja terveyden asialla.
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