
Suomalaiset tutkijat loistavat ESICM:ssä
 f Johanna Laurikkala Helsingistä, Joonas Tirkko-

nen Tampereelta ja Lauri Wihersaari Kuopiosta 
ovat tehneet vaikutuksen Euroopan Tehohoito-
yhdistyksen (ESICM) tieteelliseen toimikuntaan. 
Heidän kaikkien abstraktit on valittu ESICM:n 
Best Abstracts -sessoihin. Johannan abstraktina 
oli: ”Association of deranged cerebrovascular 
autoregulation with brain injury following cardiac 
arrest: A post hoc analysis of the COMACARE 

trial”, Joonaksella abstraktina oli: ” National Early 
Warning Score and the respiratory component: 
a prospective three-centre study with 18,899 
general ward patients” ja Laurilla oli: “Neurofila-
ment light compared to neuron-specific enolase as 
a predictor of poor outcome after cardiac arrest”. 
Finnanestin toimituskunta onnittelee lämpimästi 
lahjakkaita tutkijoita upeasta saavutuksesta. 

Työaikalain tuomat muutokset.  
Vuoden 2021 kysely. 

 f Finnanestin toimituskunta teki vuonna 2020 
kyselyn uuden työaikalain tuomista muutoksis-
ta. Silloin vasta harvat sairaalat olivat ehtineet 
aloittaa uudet työaikajärjestelyt. Käytävähuhu-
jen perusteella uusia käytäntöjä on nyt otettu 
käyttöön ja suuressa osassa sairaaloista myös 
ensimmäinen kesän yli tapahtuva koeponnistus 
on takana.

Skannaa tämä QR -koodi ja vastaa Finnanes-
tin kyselyyn. 

Boomereille: avaa kännykkäsi kamera, kohdista se QR 
-koodiin ja anna kännykällesi lupa siirtyä kyselylomak-
keelle.

7th Scandinavian Advanced Obstetric Anesthesia 
Training Program 2022-2024 
 
An advanced education program for specialists in anesthesiology, with a special  
interest in obstetric anesthesia, from the five Nordic countries. 
 
 
 
The program lasts two years and consists of:  

• Clinical training, working in one or two  
departments of anesthesia, at least one  
with a special division for obstetric  
anesthesia  

• Four SSAI courses in various Nordic  
countries and participation in the SSAI  
Congress 2024  

• A four-week exchange program in a  
foreign country  

• Research project 
 
Preliminary course dates: 

• Sweden Sept/ Oct 2022 
• London Nov 2022 
• Copenhagen May 2023 
• Helsinki Jan 2024 
• SSAI Congress 2024 

 
After fulfilling the Advanced Education  
Program, the candidate will be awarded a  
SSAI Diploma in Obstetric Anesthesia  
 
For further information and contact-details,  
please check SSAI website: www.ssai.info  
 
Application deadline: 1 March 2022 
Program start: 1 September 2022 
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Resuscitation Giant
 f ILCOR (International Liaision Committee Of Resuscitation) on 

valinnut Akuuttilääketieteen professorin, toimialajohtaja Maaret 
Castrénin yhdeksi vuoden 2021 elvytyksen ”jättiläiseksi” (Resusci-
tation Giant). ILCOR valitsee joka 5. vuosi viisi ”jättiläistä”, jotka ovat 
omistautuneet elvytyksen edistämiseksi. Castrén on ollut Suomen 
elvytysneuvoston perustajajäsen sekä Euroopan elvytysneuvoston 
(ERC) varapuheenjohtaja vuonna 2010 ja puheenjohtaja vuosina 
2012–2016. Lisäksi hän on toiminut Kansainvälisen elvytyskomitean 
(ILCOR) kunniasihteerinä vuodesta 2017. 

Eetterianestesian  
175 -vuotispäivä

 f Ensimmäinen julkinen eetterianestesia järjestettiin lo-
kakuun 16 päivänä vuonna 1846 Massachusetts General 
Hospitalin 4. kerroksessa Bulfinch -rakennuksessa. Se oli 
ensimmäinen julkinen esittely, jossa kirurgia pystyttiin 
toteuttamaan potilaalle kivuttomasti. William Morton 
-niminen hammaslääkäri keksi käyttää eetteriä Gilbert 
Abbotille tehtävässä leikkauksessa, jossa poistettiin 
kaulan alueen kasvain. Massachusetts general hospital 
järjesti 175 -vuotispäivän kunniaksi virtuaalisymposiumin 
15-16.10.2021. 

Tampereelle uusia 
dosentteja

 f Ilkka Virkkunen on alkuvuodesta saanut 
ensihoitolääketieteen dosentin arvon, ja 
Joonas Tirkkonen on uunituore kokeellisen 
tehohoidon dosentti. 

Uusia jäseniä

 f SAY:n uusiksi jäseniksi on hyväk-
sytty Ville Hatakka, Sampo Kilpiäi-
nen, Juho Nurkkala, Mohamed Ah-
med Ali, Krista Korja ja Sara Millner. 
Tervetuloa joukkoomme! 

RUKA 16.–18.3.
Say Sky
2022
Kaamos kaatuu

JÄRJESTETÄÄN 24.–25.3.2022

Paikkana: Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
Tarkemmat tiedot Finnanest 5/2021 -lehdessä.
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