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LÄÄKÄRILIITON HENKILÖKOHTAISTEN APURAHOJEN SAAJAT 2018
Apurahojen hakijoita oli 42 ja apuraha on myönnetty 15 liiton jäsenelle. Jaettava kokonaissumma oli
30 000 euroa.
Apurahoja mm. koulutuksen kustannuksiin, tutkimustyöhön ja tutkimuksen muihin kuluihin myönnettiin
professiojaoksen päätöksellä seuraavasti apurahakohteittain.

Lääkärien koulutuksen kehittäminen
yleislääketieteen erikoislääkäri Jaana Franck, 600 euroa
Osallistuminen Yleislääketieteen opetuksen kansainväliseen kongressiin Euract Medical Education
Conference 21.- 22.8.2018, jonka antia hyödynnetään yleislääketieteen Turun yliopiston perustutkintokoulutuksessa.
dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Sari Lindeman, 1 000 euroa
Psykiatrian opetus- ja tutkimushankkeen suunnitteluun, aikatauluttamiseen, kyselyiden laatimiseen,
aineiston keruuseen (eli webropol-kyselyn toteuttamiseen), tulosten analysoimiseen ja raportoimiseen.
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Elina Penttilä, 4 000 euroa
Vastavalmistuneiden korva-, nenä- ja kurkkutautilääkärien työllistyminen Suomessa 2007–2017. Erityisesti selvitetään, kuinka paljon valmistuneet ovat olleet töissä omalla erikoisalallaan (julkinen/yksityinen), onko töitä ollut riittävästi tarjolla ja ovatko he kokeneet työnsä mielekkääksi.
syöpätautien erikoislääkäri Reetta Piili, 3 000 euroa
Tutkimukseen, jossa selvitetään lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden päätöksentekoa elämän loppuvaiheessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti selvitetään, onko hoitopäätöksissä tapahtunut
muutosta verrattuna 1990-luvun lopun vastauksiin, sekä mikä on palliatiivisen koulutuksen vaikutus
vastauksiin lääketieteen opiskelijoilla ja lääkäreillä.
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Matias Rantanen, 700 euroa
Osallistuminen AMEE 2018 –konferenssiin 26. – 29.8.2018, jossa esitys moniammatillisesta simulaatiotyöpajasta, jonka aiheena on huonojen uutisten kertominen. Kongressissa hankittua kokemusta
etiikka-aiheisesta simulaatiosta käytetään hyödyksi lääketieteen perusopetuksen kehittämisessä Turun yliopistossa. Haastavien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu on ollut vähäistä lääkärikoulutuksessa.
LT, erikoistuva lääkäri Ina Rissanen, 2 000 euroa
Osallistuminen erikoislääkärikoulutusta käsittelevään konferenssiin International Conference on Residency Education (ICRE) Kanadassa 17.-20.10.2018. Kongressiin on lähetetty posteriabstrakti, joka
käsittelee tyytyväisyyttä erikoistumispaikkaan ja sitä ennustavia tekijöitä Suomessa aineistona Nuorten Lääkärien yhdistyksen keräämä koulutuspaikkakyselyaineisto.
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Sumanen, 700 euroa
Osallistuminen Yleislääketieteen opetuksen kansainväliseen kongressiin ’Euract Medical Education
Conference 2018’ 21.- 22.8.2018, jonka antia hyödynnetään Tampereen yliopiston yleislääketieteen
opetuksen kehittämisessä.
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Kansainväliset tehtävät
lastenpsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Tiina Hokkanen, 1 800 euroa
Online-opiskeluun postgraduate certificate-tasoiseen tutkintoon brittiyliopistossa (King’s College London/University of Edinburgh/University of Glasgow) oppialana public health tai global mental health.
Tutkinnon suorittaminen parantaa valmiuksia työskennellä kehitysyhteistyötehtävissä aiemman kansainvälisen työkokemuksen lisäksi.
yleislääketieteen erikoislääkäri Tanja Holloway, 3 000 euroa
Epidemiologian Master -online opintoihin 2018/2019 Lontoon yliopistossa sekä koronavirus tutkimusprojektiin Lähi-idässä. Tutkimuksessa selvitetään MERS/koronavirusta, muita zonoottisia sairauksia ja
niiden esiintyvyyttä ja leviämistä eläimistä ihmisiin yhteistyössä London Royal Veterinary College:n,
London School of Hygiene & Tropical Medicine:n sekä paikallisen Jordan University Science and
Technology:n kanssa.
LL Mari Kähäri, 1 800 euroa
Pro gradu –tutkielmaan liittyvät matka- ja majoituskustannukset Intiassa sekä mahdolliset tutkimuksen
suorat kustannukset. Pro gradu –tutkielma liittyy vammaiskysymyksiin ja vammaisten lasten ja heidän
perheidensä aseman parantamiseen Intiassa.
dosentti Robert Paul, 1 000 euroa
Hankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa Guyanan auttamista. Edellinen käynti oli St Joseph Mercy:n sairaalassa, jossa toimiminen lääkärinä ja opettajana. Nyt tarkoituksena toimia Bartican sairaalassa muutaman viikon ajan ja samalla päivittää St Joseph Mercy:n sairaalan tilanne.

Lääkärin työn kehittäminen
ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Sari Huikko-Tarvainen, 1 300 euroa
Väitöskirjan "Lääkärijohtajan työn kuva terveydenhuollon eri hierarkiatasoilla" osajulkaisuksi tulevan
artikkelin tutkimusaineiston diskurssianalyysin tekoa ja artikkelin kirjoitusta varten.
yleislääketieteen erikoislääkäri Timo Kauppila, 1 000 euroa
Tutkimuksen ”Miten varsinaisten virkalääkärien määrän 18 %:n lasku v 2007 vaikutti Vantaan terveysasemien vastanottotoimintaan vuosina 2002-2014 tapahtuneen seurannan aikana?” statistiikan
analysointiin.
dosentti, neurologian erikoislääkäri Hanna Kuusisto, 5 500 euroa
Tutkimuksen ”Sähköinen terveydenhuollon tiedonhallinta ja potilasturvallisuus” datan analysointiin ja
julkaisemiseen. Tutkimuksessa pyritään löytämään ne terveydenhuollon tiedon kulkuun ja hallintaan
liittyvät poikkeamat tai puutteelliset käytännöt, jotka aiheuttavat vaara- tai läheltä piti -tilanteita.
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Elina Reponen, 2 600 euroa
Tutkimusvapaa postdoc-tutkimusprojektin ”Lean Management in Health care” aineiston käsittelyä varten. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) ja CLEAR:n yhteishankkeen tarkoituksena on
tuottaa laadukasta tieteellistä tutkimusnäyttöä Leanin käytöstä terveydenhuollossa.

