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Puheenjohtajan palsta

Olemme aikaisemmin saaneet lukea tämän
lehden sivuilta, että pohjoismaiset anes-
tesiologit sijoittuvat hyvin vertailtaessa

anestesiologian, tehohoidon, kivunhoidon ja en-
sihoidon alan kirjallisuudessa julkaistujen alku-
peräistutkimuksien määrää suhteutettuna väkilu-
kuun. Suomi, Ruotsi ja Tanska valloittivat kärki-
sijat. Kun maat laitettiin paremmuusjärjestykseen
käyttäen mittarina impaktipistettä miljoonaa asu-
kasta kohden oli Suomi paras (1). Uusimmassa
eurooppalaisten maiden vertailussa Suomi saavutti
hopeasijan ennen Tanskaa. Vain Ruotsi sijoittui
vertailussa Suomen edelle. Analyysiin otettiin
mukaan vuosien 1965-1999 välisenä aikana Med-
line-hakuohjelman julkaisuissa ilmestyneet alku-
peräisartikkelit ja suhteutettiin niiden määrä mil-
joonaa asukasta kohti (2). Pohjoismaissa erikois-
alamme piirissä tehty tutkimustyö näyttää kan-
sainvälisessä vertailussa olevan siis määrällisesti ja
laadullisesti korkeatasoista.

Korkea tutkimusaktiviteetti, samanlaiset hoi-
tokäytännöt ja kiinteät maiden väliset suhteet
luovat erinomaiset olosuhteet monikeskustutki-
muksille Pohjoismaissa. SSAI:n (Scandinavian
Society of Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine) johtokunta on päättänyt tammikuun
kokouksessaan aloittaa valmistelut yhteispohjois-
maisen tutkimusverkoston luomiseksi yliopisto-
sairaaloiden ja keskussairaaloiden välille edistä-
mään tutkimustoimintaa anestesiologien keskuu-
dessa. Tunnetusti korkeatasoinen pohjoismainen
tutkimustoiminta liittyneenä monikeskustutki-
musten suuriin potilasmääriin tekee mahdolliseksi
laadukkaat tutkimukset ja kysymyksenasettelun,
onko tietyllä hoidolla vaikutusta potilaan ennus-
teeseen. Luonteva julkaisufoorumi näille tutki-
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muksille on Acta Anaesthesiologica Scandinavi-
ca. Myöhemmin tavoitteena on saada tutkimus-
verkoston piiriin myös lääketehtaiden tutkimuk-
sia. Kutsu osallistua tähän “Inter-Nordic Colla-
boration Regarding Outcome - Epidemiology -
Clinical Trials” - projektiin lähetettiin kaikille
Suomen yliopistoklinikoiden anestesia- ja teho-
hoitoyksiköille jo alkuvuodesta. Vastaanotto on
ollut innostunut. Myöhemmin kutsu on lähetetty
myös keskussairaaloihin, jotta myös maamme yli-
opistosairaaloiden ulkopuoliset yksiköt voisivat
ilmoittautua tutkimusverkostoon mukaan. Yh-
dyshenkilönä Suomessa on Jouko Jalonen. Toi-
mintaa ohjaa neljä asiantuntijaelintä (advisory
panel), joiden puheenjohtajat valitaan eri Poh-
joismaista. Näitä ovat Ola Winsö Umeåsta (teho-
hoito), Eldar Söreide Stavangerista (ensihoito),
Eija Kalso Helsingistä (kivunhoito) ja Lars Ras-
mussen Kööpenhaminasta (anestesia). Kukin
puheenjohtaja valitsee kuusi jäsentä asiantunti-
jaelimeensä.

Aktiivisuus pohjoismaisessa anestesiologiyhtei-
sössä on vilkasta myös koulutusrintamalla. Kol-
manteen SSAI:n tehohoitokoulutusjaksoon on
valittu osallistujat. Karsintaa jouduttiin tekemään
raskaalla kädellä; yli 40 ilmoittautuneesta 25 va-
littiin ottaen huomioon maantieteellinen seikat.
Ensimmäinen kaksivuotisen koulutuksen kursseis-
ta alkaa maaliskuussa. Vastaavaa kivunhoidon
koulutusta varten on työryhmä laatimassa kou-
lutusohjelmaa, jossa akuutin kivun hoidolla on
keskeinen asema.

Yhdistyksemme koulutusohjelma kevätluku-
kaudella huipentuu toukokuun 11. ja 12. päivi-
nä Kotkassa järjestettävään kevätkokoukseen. Per-
jantain tieteellinen ohjelma rakentuu alajaoksille
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varattuun mahdollisuuteen esitellä oman alueensa
päivänpolttavia tutkimusaiheita, uusia tuulia,
kuumia käytännön vihjeitä ja uusimpia hoitokäy-
täntöjä koko anestesiologikunnalle. Alajaokset
ovat aktiivisesti järjestäneet koulutustilaisuuksia,
joihin ovat tavallisesti osallistuneet asian harras-
tajat ja alajaoksen toiminnassa aktiivisesti muka-
na olevat. Nyt kukin alajaos pääsee esittelemään
oman alueensa erityisosaamista “rivianestesiolo-
gille”. Lauantain ohjelma käsittelee juuri nyt niin
ajankohtaisten plasmaekspandereiden käyttöä.

Toivon jäsenkunnan osallistuvan runsain joukoin
kevätkokoukseen. Tapaamisiin Kotkassa!
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