Hyvät Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen Jäsenet!

Jäsenkirje 2/2014

Tämä vuosi on käynnistynyt hyvin. Kiitos jokaiselle jäsenellemme jäsenmaksusta!
Se turvaa toimintamme!
Katsaus seminaaritoimintaan, jossa on aina tarjolla myös Balint-ryhmät: Lääkäripäivillä
2014 sessio Kollega tukena –työnohjaus lisää hyvinvointia työssä, Oulussa Pohjolan
lääkäripäivillä Päihdeongelmaisen potilaan kohtaaminen vastaanotolla.
Vuosikokouspäivänä 28.3.14 pidettiin seminaari Järki Tunteet Lääkäriys – työnohjaus
ammattitaidon edistäjänä. Illalla oli Balint-tulevaisuusseminaari, Kristiina Patjan
kokoamaa aineistoa esitellään Balint 25v juhlaseminaarissa 14.11.14
Halllituksen kokoonpano on : puheenjohtajana jatkaa Tuula Arvonen Vantaa,
varapuheenjohtaja Airi Suikkanen Vantaa, sihteeeri Marja Kylä-Utsuri Salo,
kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö Martina Torppa, Helsinki, Kaarina Huuskonen
Espoo, Levas Kovarskis Helsinki , Irmeli Laurila Helsinki, ja Anna-Maija Salmi Kontiolahti.
Tämän vuoden tärkein tapahtuma on yhdistyksemme 25 vuotis- juhlaseminaari 1415.11 2014 Kauniaisten Työväen Akatemiassa osoite Vanha Turuntie 14 02700
Kauniainen OHJELMA TAKASIVULLA
Syyskaudella osallistumme Nuori Lääkäri-päiville ja Yleislääkäripäiville. Saimme juuri
tiedon että Balint – aihetta sisältävä sessio Työnohjaus ammatillisen kehityksen osana
– p otilas ja lääkäri -yhteistyön uudet haasteeet ja mahdollisuudet on hyväksytty
Valtakunnallisille lääkäripäiville 2015. Iloisena yllätyksenä saimme kutsun Tarton
yliopistosta Yleislääketieteen kevätseminaariin kertomaan Balint työnohjauksesta.
Jäsenemme Outi Seppälä piti luennot kahtena päivänä ja veti englannin kielisen ryhmän,
vironkielisen ryhmän veti Irmeli Laurila, apuohjaajana Tuula Arvonen. Kiinnostus Balinttoimintaan on johtanut yhteistyön jatkon suunnitteluun.
Muita keskeisiä asioita ; Yhteistyökumppanimme, SLL Lääkärityönohjaajat alaosasto, on
aktiivisesti vaikuttanut siihen, että potilaskohtainen työnohjaus pysyisi ALV-vapaana.
Asia on ratkaistu verottajan käsittelyssä ALV velvoitteen suuntaan mutta käytäntöjen
soveltaminen tulkinnan osalta on vieläkin työn alla. Alaosaston toimesta on myös
lähetetty Duodecim seuran koulutusvaliokuntaan kirjelmä mahdollisuudesta järjestää
täydennyskoulutusta lääkäri-työnohjaajille.
Tärkeä kysymys on Oletko kiinnostunut täydennyskoulutuksesta? Järjestelyjä varten
tarvitsemme tietoja riittävän monesta kiinnostuneesta. Ole hyvä, ilmoita
puheenjohtajalle tai sihteerille sähköpostilla kiinnostuksesi tai mahdolliset kysymyksesi !
Sivustomme löytyy parhaiten http://balint.yhdistysavain.fi, tai Googlesta : ”Balint”.
Kansainvälisen Balint-järjestön varapresidentti Kristiina Toivola, ja yhdysjäsen Martina
Torppa kannustavat meitä osallistumaan aktiivisemmin laadukkaaseen ja motivoivaan
kansainväliseen toimintaan ks.tarkemmin linkistä www.balintinternational.com
Oman kirjamme Kerron ja Kuuntelen painos on loppunut. Kustannus oy Duodecim ei ota
uutta painosta. Pyydämmekin nyt että jäsenemme, jotka tiedätte ettei tälle kirjalle ole
asianomaisella itsellään käyttöä, lähettäisitte kirjat Balint-yhdistyksen puheenjohtajalle,
postimaksu maksetaan. Kirja on tärkeä ohjaajakoulutuksessa.
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