takaisin

Lääkärintyön muistot
Muistitiedon keruukilpailu 1.1.2004 - 30.6.2004
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet,
Suomen lääkäriliitto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Kansanrunousarkisto,
Svenska litteratursällskapet i Finland / Folkkultursarkivet
Maailma muuttuu, onko lääkäri muuttunut? Osallistu
lääkärintyöhön liittyvän perinteen ja muistitiedon taltiointiin!
Astu sinäkin kokemuksinesi piirilääkäri Lönnrotin jalanjäljille!
Keruu koskee terveyden- ja sairaanhoidon kenttää lääkärien
näkökulmasta. Osallistua voivat sekä nykyisin toimessa olevat
että eläkkeelle siirtyneet. Myös perheenjäsenten ja muiden alaa
läheltä seuranneiden kokemukset ovat arvokkaita. Pyrkimyksenä
on tallentaa elävää tietoa lääkärintyön laajalta ja vastuulliselta
alalta. Sekä vanhat muistot että tuoreet havainnot ovat
tervetulleita.
Kerro omalla tyylilläsi omia kokemuksiasi tai koko elämäkertasi.
Voit kertoa myös kohtaamistasi persoonallisuuksista. Mieti, mitä
lääkärintyö on sinulle merkinnyt.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä aihepiireistä, mutta voit
valita aiheen myös näistä riippumatta ja otsikoida itse.

Opiskeluaika ja ensikokemukset








Ammatin ja uran valinta
Medikofiilitutkinto, karsintakurssit, opiskelu, luentopotilas,
professorit
Ensimmäinen virka, ensimmäinen päivä, ensimmäinen
potilaani
Volontäärinä, "orjana", kunnanlääkärin viransijaisena
Tentit, valmistuminen, publiikki, vala
Erikoistumassa "roikkujana"
Väitöskirja ja väitöstilaisuus

Arkista työtä










Kunnassa, sairaalassa, parantolassa
Sodassa ja sodan varjossa
Tutkimustyössä, opettajana
Päivystävänä lääkärinä, sairaskäynnillä
Kotisynnytykset, neuvolat
Työpäivät ja työtunnit, lauantaivapaa, päivystysvapaa
Omalääkäri, väestövastuu
Viikonvaihderupeamat kunnissa, palkattuna keikkailijana
Yksityislääkärinä, työterveyslääkärinä





Potilaan ja lääkärin suhteen muuttuminen
Opettavainen erehdys
Sitä potilasta en unohda

Maailma muuttuu














Uusien keksintöjen - lääkkeiden, tutkimus- ja
hoitomenetelmien - vaikutus työhöni
Senkasta nykyaikaiseksi laboratorioksi
Polio, muut epidemiat, immuunikato, tuberkuloosin
häviäminen
Elintasotaudit, riskiajattelu, ennaltaehkäisy
Kansanterveyslaki - kun kunnanlääkäristä tuli
terveyskeskuslääkäri
Keskussairaaloiden perustaminen
Elvytys, tehohoidon käynnistyminen
Kuoleman, kuolevien ja omaisten kohtaaminen
Pelastusyksikössä, helikopterissa, suuronnettomuudessa
Luentomuistiinpanoista tietotekniikkaan
Näyttöön perustuva lääketiede ja etnomedisiina vastakohtiako?
Saksan kielestä englantia
Eettinen keskustelu käynnistyy, potilaan asema vahvistuu

Työyhteisö








Työtoveruus, kollegiaalisuus, juniorit ja seniorit
Naislääkäreiden esiinmarssi
Entisajan "tantat" eli osastonhoitajat, ylihoitajat
Sairaanhoitajien hilkat ja asema
Muualta tulleet
Keskustelutavat, sinuttelun käyttö
Hoitoryhmät

Julkinen esiintyminen ja opetus




Musta taulu, kalvot, diapositiivit, power point
Luentomatkoilla kotona ja ulkomailla
Miten suhtaudun julkisuuteen

Yhteiskunta ja lääkärit







Suhde kunnanisiin, byrokratia
Talous, rahan puute, priorisointi
Lääkintöhallitus ja sen lopettaminen, vallan siirtyminen
kunnille
Tiedotusvälineiden kohu-uutiset
Politisoitumisen vuodet
Lääkärin yhteiskunnallinen asema ja arvostus

Täydennyskoulutus





Lääkäripäivät
Internaattikoulutus, kurssit
Lääke-esittely, lääketeollisuuden matkassa ulkomaille

Toiminta yhteisöissä ja yrityksissä





Ammatilliset ja aatteelliset järjestöt
Edunvalvonta, lakot
Kunnan ja valtakunnan politiikassa
Kaupallisten yritysten palveluksessa

Suullinen perintömme



Kaskut ja tarinat
Kieli, slangi, sanasto

Kirjoitusohjeet
Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, koneella tai siististi käsin
- tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle paperia; kirjoituksen
laajuus vapaa
- jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää liuskojen
sitomista varten
Kirjoita alkuun omalle liuskalleen
- nimi, syntymäaika ja -paikka, ammatti, koulutus sekä osoite ja
puhelinnumero
- allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan
nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön.
Voit kirjoittaa myös sähköpostiviestinä
- suomeksi osoitteeseen: keruu@finlit.fi ja ruotsiksi osoitteeseen:
monica.stahls-hindsberg@mail.sls.fi
- kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi Lääkärintyön muistot
tai Läkarminnen
- kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan ohjeen mukaan
- pitkät tekstit voit lähettää liitetiedostona
- vältä useiden erillisten liitetiedostojen lähettämistä
- digitaalisten kuvien lähettämisestä tulee sopia erikseen
(tiedostokoko, kuvamäärä ja tallennusmuoto)
Jos liität valokuvia
- merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö kuvat tai
negatiivit palauttaa vai ei
- lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiiviliuskoina) mikäli ne
ovat käytössäsi
- kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman tarkat tiedot

erilliselle paperille (ei kuviin); tärkeimmät tiedot ovat kuvausaika
ja -paikka, kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä kuvaaja
- älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään revi niitä irti vaan
lähetä valmiit albumit tai albumilehdet sellaisenaan
- kerro tarina, joka kuvaan liittyy
Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai
haastattelet toista henkilöä)
- voit käyttää esim. C-kasettinauhuria, Minidisc-tallenninta tai
DAT-nauhuria
- puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka ja haastattelijan
ja haastateltavan henkilötiedot sekä kysy haastateltavalta
suostumus siihen, että aineisto talletetaan myös hänen nimellään
tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon
- kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti erilliselle
paperille nauhan sisältö
- vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneen lukua; lähetä silloin
mieluummin teksti
Lähetä kirjoituksesi 30.6.2004 mennessä osoitteeseen
Suomenkielinen materiaali:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 HELSINKI.
Ruotsinkielinen materiaali:
Svenska litteratusällskapet / Folkkkultursarkivet, Riddareg. 5,
00170 HFORS.
Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus "Lääkärintyön
muistot" tai "Läkarminnen". Kirjoituksia ei palauteta, joten ota
itse itsellesi kopio.
Lisätietoja antavat
Juha Nirkko, SKS, (09) 1312 3238, juha.nirkko@finlit.fi
Monica Ståhls-Hindsberg SLS, (09) 618 77 453, monica.stahlshindsberg@mail.sls.fi
Lääkärintyön muistot -kilpailu esitellään myös järjestäjien
kotisivuilla, www.finlit.fi, www.sls.fi ja www.duodecim.fi

