Hyvät Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen Jäsenet!
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Oikein hyvää alkanutta vuotta 2017 teille kaikille.

Elämme mielenkiintoisia aikoja, kun terveyspalvelujärjestelmämme on murroksessa. Riippumatta
siitä, milloin ja missä mittakaavassa yksityiset palvelutuottajat tulevat julkisten rinnalle, niin
työntekijöiden siirtyessä maakuntien palvelukseen myös työyhteisöissä työtiimit uusiutuvat
ainakin osittain. Tämä tuonee entisestään lisätarvetta Balint-ryhmätyönohjaukselle.
Toiminnallemme riittää tarvetta tulevaisuudessakin.
Tuula Arvonen on organisoinut ansiokkaasti Balint-ryhmänohjaajakoulutusta, jonka puitteissa
järjestettiin viime vuonna neljä koulutusiltapäivää. Koulutusiltapäivät jatkuvat, ja seuraava
tapaaminen on perjantaina 03.03. klo 12 alkaen Helsingissä Wilhelmiinan palvelukeskuksessa
(Tilkan lähellä).
Yhdistyksemme hyväksymän Balint-ryhmänohjaajan koulutusohjelman sai viime vuonna
päätökseen kolme henkilöä: Eva Ahonen, Marja Kylä-Utsuri ja Maaria Koivisto. Lämpimät
onnittelut heille!
Vuonna 2016 pidimme kaksi erittäin onnistunutta seminaaria. 1) Kevätseminaari 8-9.4.2016
yhteisenä seminaarina Perhelääketieteen yhdistyksen kanssa Kauniaisten Työväen Akatemiassa.
Aiheena oli ”Haasteena psyykkisesti oireileva potilas ja hänen perheensä”. 2) Syysseminaari
Oulussa 22.-23.9.2016 yhteistyössä Suomen Yleislääkäriyhdistyksen (SYLY) kanssa, aiheena
”Mitä työnohjaus Balint-ryhmässä voi antaa lääkärille?”
Lisäksi yhdistyksemme oli järjestäjänä koulutussessioissa Helsingin Lääkäripäivillä, Pohjolan
lääkäripäivillä, Itä-Suomen Lääketiedepäivillä ja Yleislääkäripäivillä sekä Terveystalon
koulutuspäivillä. Yhteistyö alueellisten lääkäripäivien kanssa jatkuu aktiivisena.
Tiivis yhteistyö Suomen Lääkärityönohjaajat -alaosaston kanssa jatkuu. Alaosasto toimii
lääkäreiden työnohjausmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä työnohjauskoulutuksen hankkineiden
lääkäreiden edunvalvojana. Levittäkää sanaa alaosaston toiminnasta ja olkaa aloitteellisia
työnohjauksen tunnetuksi tekemisessä – työnohjauksen mahdollisuuksista tiedetään edelleen liian
vähän. Lääkäriliiton sivuilla https://www.laakariliitto.fi/yhteystiedot/laakarityonohjaajat/ on esite
alaosastosta, lääkärityönohjaajien luettelo (edellyttää Fimnet-kirjautumista) sekä linkki Balinttyönohjaajien listaan.
Vuoden 2016 lopulla Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys haki ja tuli valituksi vuonna 2018
pidettävän International Balint Federation Leaders' meetingin järjestäjäksi. Voitimme
kansainvälisessä äänestyksessä Ranskan tapahtuman pitopaikaksi. Yhdistyksemme
kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö Martina Torppa toimi aloitteellisesti asiassa.

Kansainväliseen Balint-toimintaan voi tutustua tarkemmin linkistä www.balintinternational.com.

Kevätseminaari pidetään 17.3.2017 Lääkäritalolla Helsingissä klo 09.30-16. Luentojen
aiheina ovat ”Miten osaisimme paremmin kuunnella, mitä potilas sanoo ja tarkoittaa? ja toisaalta
mietimme, että ”Hoidammeko päälle kaatuvaa oiretta vai perimmäistä syytä?”. Tarkempi ohjelma
liitteenä, ja löytyy myös nettisivuiltamme https://balint.yhdistysavain.fi.

Kevätseminaarin jälkeen pidetään seuran sääntömääräinen vuosikokous. Asialistalla
yhdistyksemme sääntömääräiset asiat. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen (tarjoilun vuoksi) yhdistyksen sihteerille tai varapuheenjohtaja
Tuula Arvoselle, tuula.arvonen(at)pp.fimnet.fi, 050-5482212.

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja kehitysehdotuksia.

Ystävällisin terveisin,

Markku Timonen
Balint-yhdistys, hallituksen pj
p. 040-8324883
markku.timonen@oulu.fi

Kukka-Maaria Aranko
Balint-yhdistys, hallituksen sihteeri
p. 041-36 75 104
Aranko.L.Kukka-Maaria@student.uta.fi

