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Seuraava Erikoislääkäri-lehti ilmestyy joulu-
kuussa 2016.
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sely.fi tai sähköpostitse tuija.kuusmetsa@
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Kirjapaino: PunaMusta 2016 @Erikoislaakari

SELY ja Erikoislääkäri-lehti mukana  
Facebookissa!

Erikoislääkäri-lehdellä ja SELYllä (Suomen Erikoislääkäriyh-
distyksellä) on lehden ja yhdistyksen Erikoislääkäri-sivusto 
Facebookissa.

Erikoislääkäri-sivustolla jaetaan tietoa mm. ajankohtai-
sista terveydenhoitoon, lääketieteeseen sekä edunvalvon-
taan liittyvistä asioista.  Sivustolla kerrotaan myös Erikois-
lääkäri-lehden artikkeleista, jolloin on myös oiva tilaisuus 
kommentoida ja keskustella lehden kirjoituksista. Sivusto 
on suljettu ja siihen voi hakea jäsenyyttä Erikoislääkäri-
lehden päätoimittajalta Jyrki Korkeilalta.

Uutiskirje ja Erikoislääkäri-lehti sisältävät osittain samaa 
tietoa kuin Facebook-sivusto. mutta sivustoa seuraamalla 
saattaa tieto uusista päivityksistä tavoittaa nopeammin. 
Päivitykset toteutetaan yhdistyksen ja lehden nimissä. Ryh-
mänjäsenistä kaikki voivat kommentoida ja jakaa asioita 
eteenpäin.

Sivuille pääset: www.sely.fi kautta klikkaamalla F-ban-
neria tai www.facebook.com, kirjoita hakuun Erikoislääkäri.
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