Vuosikertomus – SGY Urogynekologian pientyöryhmä 1.9.2015-31.8.2016
Kokoonpano
puheenjohtaja Tomi Mikkola HUS, sihteeri 10.12.2015 saakka Raija Räty Lohjan as, siitä alkaen
Kaisa RaaAkainen KYS. ryhmän muut jäsenet Tapio Väyrynen Hyvinkään AS, Markku Santala OYS,
Riikka Aaltonen TYKS, Kirsi Kuismanen TAYS ja Nina MaHson Kanta-Hämeen KS/ GKS.
Kokoukset ja koulutukset
Toimikauden aikana pientyöryhmä piA 3 (1.9.2015, 10.12.2015 ja 7.6. 2015) kokousta
Helsingissä (liiHeenä kokousmuisAot 1-3)
Urogynekologinen pientyöryhmä järjesA 28.-29.1.2016 Helsingissä kaksipäiväisen
koulutusAlaisuuden urogynekologiaan perehtyneille lääkäreille. Osallistujia kutsuVin
tasapuolinen määrä yliopistosairaalapiireiHäin. Koulutuksen ensimmäisen päivän aihepiiri
käsiHeli inkonAnenssia ja toisen päivän laskeumakirurgiaa. Koulutusta edeltäväsA osallistujat
vastasivat Webropol-kyselyihin hoitokäytännöistä ja vastausten perusteella muodosteVin
kokonaiskuva käytäntöjen yhtenäistämistä tukevan keskustelun pohjaksi. Osallistujat esiVvät
koulutuksessa vaikeita poAlastapauksiaan ja niiden hoitoratkaisuja pohdiVin interakAivisesA.
Koulutuksesta saaAin eriHäin hyvää palauteHa ja tavoiHeena on jatkaa vuodesta 2014 alkanuHa
tapaa järjestää tällaisia koulutusAlaisuuksia joka toinen vuosi, seuraavan kerran elokuussa 2018.
Pientyöryhmä toteuV SGY-päivillä 27.11 toisen päivän ohjelman, aihealueena
inkonAnenssipoAlaan tutkiminen ja hoito sekä laskeumien nykyhoito. EGO-päivillä Kuopiossa
26.-27.5.2016 oli sekä luento- eHä live-kirurgia-aiheissa urogynekologiaa. Muutenkin
pientyöryhmän jäsenet ovat luennoineet ja kouluHaneet lukuisissa Alaisuuksissa toimikauden
aikana.
Pientyöryhmän kokouksissa on suunniteltu koulutuspäivien ohjelmaa, useisiin kansallisiin
koulutustapahtumiin esiteHäviä luentoja ja mahdollisia luentoja. Kokouksissa on keskusteltu
laajasA ja valmisteltu kannanoHoja ajankohtaisiin aiheisiin, kuten
-leikkaushoitojen keskiHämiseen (STM suositus),
- laskeuma- ja inkonAnenssileikkauksissa jatkossa käyteHävien verkkojen ja muiden tuoHeiden
valintaan laajassa käytössä aiemmin olleiden tuoHeiden poistuHua markkinoilta
-vaginaaliseen rejuvenilisaaAoon (”nuorennushoito”) liiHyvää kannanoHoa (julkaistu SYKLIssä
3/2016)
-laskeumaleikkausten komplikaaAosta julkisuudessa käytyyn keskusteluun mm. TV:n AkuuV
ohjelma/Riikka Aaltonen
Tutkimukset
Työryhmän jäsenet ovat mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa,
mm Nina MaHson laskeumaleikkausten käytänteitä ja laatua selviHävän FINPOP-tutkimuksen
päätutkijana, Tomi Mikkola pohjoismaisessa Uphold-verkkoleikkaus tutkimuksessa, Kaisa
RaaAkainen EU Horizon 2020 monikansallisessa hankkeessa joka selviHää naisten
virtsankarkailun kustannustehokasta itsehoitoa pelejä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäen Lisäksi
työryhmän jäsenet ovat luennoineet ja olleet akAivisesA mukana sekä koAmaisissa eHä
kansainvälisissä urogynekologisissa kokouksissa.

Talous
Ryhmällä ei ole omaa budjeVa vaan toiminta on rahoiteHu SGY ja teollisuuden tuella.
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