UUTISIA
Otsikko Arial-fontilla, kirjasinkoolla 12 - Operatiivisten päivien 2022 abstraktimalli.
Kirjoittajien nimet muodossa Etunimi Sukunimi1, Toinen Kirjoittaja1,2, Kolmas Kirjoittaja3. Times New Roman, koko 10. Nimen perässä on yläindeksi viitaten toimipaikkaan (tai –indeksit viitaten toimipaikkoihin).
1
Affiliaatiot, Times New Roman, koko 10. Esim. 1Vatsakeskus, HUS, 2Kliininen laitos, Turun yliopisto, 3Ensihoitokeskus, OYS.

Tutkimuksen tarkoitus. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstrakti kirjoitetaan suoraan tälle
pohjalle korvaten nykyinen teksti omalla tekstillä. Väliotsikot, fontti-, riviväli- ja reunusasetukset
tulee säilyttää. Tekstin maksimipituus ilman otsikko- ja kirjoittajatietoja on 250 sanaa. Tämän lisäksi
saa olla kuvia tai taulukoita abstraktin lopussa, mutta myös niiden kanssa abstraktin tulee mahtua
yhdelle A4-sivulle. Kuva lähetetään erillisenä mahdollisimman korkearesoluutioisena tiedostona
(esim. JPEG tai TIFF –muodossa, word-tiedostoon upotettuja kuvia ei voida käyttää julkaistavan
abstraktin taitossa). Kuvat numeroidaan ja niihin tulee viitata tekstissä (Kuva 1). Kuvaan tulee aina
kuvateksti: sen tulee selittää kuvan sisältö niin, että kuvan voi ymmärtää abstraktia lukematta. Taulukot numeroidaan ja niihin tulee viitata tekstissä (Taulukko 1). Taulukon yläpuolelle tulevan otsikkotekstin tulee selittää taulukon idea niin, että sen voi ymmärtää abstraktia lukematta.
Aineisto ja menetelmät. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstraktin pääkohdat ovat tutkimuksen
tarkoitus, aineisto, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Väliotsikot lihavoidaan. Kappalejako toteutetaan yhdellä tyhjällä rivillä. Lähdeviitteet esitetään tekstissä yläindeksinä olevana numerona1.
Kannattaa viitata vain tärkeisiin ja hyvälaatuisiin julkaisuihin2.
Tulokset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11.

Johtopäätökset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Tiedoston tallennusnimessä on mainittava yhden kirjoittajan sukunimi. Kieli: suomi. Abstraktit on lähetettävä 31.8.2022 mennessä
sähköpostin liitetiedostona SAY:n koulutusvastaava Mari Pohjolalle osoitteeseen mari.pohjola@
ppshp.fi. Abstraktit tulisi lähettää sekä Word-versiona (+ mahdollinen kuva jpg-muodossa) että
valmiina PDF-versiona, jossa kuvan ja/tai mahdollisen taulukon asettelu on kirjoittajien toiveen
mukainen. Huom! PDF-versiossa koko abstraktin on mahduttava yhdelle A4-sivulle.

Viitteet
1. Palanne R ym. Effects of anaesthesia method and tourniquet use on recovery following total knee arthroplasty: a randomised controlled study. Br J Anaesth 2020; 125: 762-72.
2. Waltari, M. Mikael Karvajalka. 18. painos. WSOY, 2002.
Kuva 1. Esimerkki kuvatekstistä: Teho-osastoilla hoidettujen COVID-19-potilaiden sairaalakuolleisuus ikäryhmittäin.
Taulukko 1. Esimerkki taulukosta: COVID-19-potilaiden tehohoito epidemian eri vaiheissa.

Ajanjakso
Hoitoajan mediaani (kvartiiliväli), vrk
Invasiivista hengityslaitehoitoa saaneiden
osuus (%)
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Kesä ja kevät 2020
13 (5-19)
62

Syksy 2020 ja 2021
7 (4-14)
51
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Operatiivisten
päivien
abstraktit
f Operatiiviset päivät pidetään
Messukeskuksessa Helsingissä 23.25.11.2022.
Perinteiseen tapaan Operatiivisilla päivillä on mahdollisuus esitellä
tutkimustuloksia ja kehittämishankkeita vapaiden esitysten sessioissa.
Parhaat esitykset palkitaan!
Vapaisiin esityksiin kytkeytyvät
kirjalliset abstraktit julkaistaan Operatiivisia päiviä edeltävässä Finnanestissa 4/2022. Abstraktit tulee
lähettää sähköpostitse osoitteeseen
mari.pohjola@ppshp.fi 31.8.2022
mennessä. Lähetä Word-muotoinen
abstrakti ja mahdollinen kuva erillisinä tiedostoina (kuva jpg-muodossa).
Lähetä lisäksi pdf-tiedosto, joka
on Word-tiedoston kanssa saman
sisältöinen, mutta jossa on myös
mahdollinen kuva valmiiksi aseteltuna. Koko abstraktin täytyy mahtua
yhdelle A4-sivulle.
Abstraktin muoto kuvataan
malliabstraktissa. Ohjeet suullisesta
osuudesta ja session aikataulusta
lähetetään abstraktin toimittaneille.
Olethan ajoissa liikkeellä!

Uusia jäseniä
yhdistykseen
f SAYn johtoryhmä on
hyväksynyt Matti Jauhiaisen,
Emil Reitalan, Elina Panulan,
Tuomas Kuljun ja Aleksi Ryhäsen yhdistyksemme jäseniksi.
Tervetuloa!

Ehdota Pro Anaesthesia
Fennica -palkinnon saajaa
f Pro Anaesthesia Fennica -palkinto jaetaan Operatiivisten päivien
yhteydessä iltajuhlassa 24.11.2022.
Palkinto myönnetään SAY:n jäsenelle
hänen ansioistaan anestesiologian
ja tehohoidon erikoisalan edistämisessä. Ansioita, joiden perusteella
palkinto myönnetään, ei ole tarkasti
rajattu. Tarkoituksena on palkita
erityisesti erikoisalan kehitystä
edistäneitä käytännön kliinikkoja.
Tieteellinen meritoituminen ei ole
välttämätöntä. Kollegiaalisuus ja aktiivinen ote opetuksessa voivat myös
olla valinnan perusteina.
Aikaisemmin Pro Anaesthesia
Fennica -palkinnon ovat saaneet
Mirja Eerola 1982, Inkeri Kivalo 1984,
Risto Collan 1986, Jaakko Korkeila
1995, Olli Pentti 1998, Lauri Haapa-

niemi 1999, Arno Vuori 2015, Tuula
Rajaniemi 2016, Jouni Ahonen 2017,
Kirsimarja Metsävainio 2018, Tarja
Randell 2019, Ilkka Parviainen 2020 ja
Paula Rautiainen 2021.
Ehdota SAY:n johtokunnalle
kollegaa, joka ansaitsee tämän kunnianosoituksen. Ehdotukset perusteluineen tulee lähettää 31.8.2022
mennessä sähköpostitse SAY:n
puheenjohtajalle osoitteeseen matti.
reinikainen@kuh.fi

Vuoden väitöskirja
f SAY:n vuoden väitöskirja -palkinto jaetaan Operatiivisten päivien
yhteydessä iltajuhlassa 24.11.2022. Vuoden väitöskirja valitaan
1.10.2020–30.9.2022 välillä väitelleiden/väittelevien hakijoiden joukosta. Hakijan tulee olla SAY:n jäsen. Palkittavan väitöskirjan valinta
tehdään osajulkaisujen julkaisufoorumien viittauskertoimien ja asiantuntijaraadin arvioiden perusteella.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi väitöskirjan nimi,
osatöiden otsikot ja julkaisujen kirjoittajat, julkaisufoorumit ja niiden
tuoreimmat viittauskertoimet eli impact factor -luvut. Viittauskertoimet tulee ilmoittaa käyttäen vuoden 2021 tietoja (Web of Science
Journal Citation Reports). Hakijan tulee lähettää hakemuksen lisäksi
väitöskirja sähköisessä muodossa pdf-tiedostona tai siihen vievä linkki
ja linkit kaikkien osatöiden julkaisuihin. Lähetä hakemuksesi 31.8.2022
mennessä SAY:n puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen matti.
reinikainen@kuh.fi

Vanhentunut sähköpostiosoite?
f Oletko saanut viime aikoina SAY:lta sähköpostia? Esimerkiksi näissä uutisissa olevat Vuoden väitöskirja,
Ehdota Pro Anaesthesia Fennica -palkinnon saajaa tai Operatiivisten päivien abstraktit? Jos et ole saanut
sähköpostia näistä aiheista, niin yhdistyksellä joko ei ole sähköpostiasi tiedossa tai sitten se on vanhentunut.
Päivitä sähköpostiosoitteesi jäsensihteerillemme, niin pysyt mukana tiedotteissa. Osoite hänelle on toimisto@say.fi.
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Anestesialääkärinä-kirjoituskilpailu
f Suomen Anestesiologiyhdistyksen
juhlavuoden kunniaksi Finnanest
julistaa kaikille jäsenille avoimen kirjoituskilpailun anestesia- tai tehohoitolääkärinä olemisesta.
Minkälaista työmme on nyt tai 60
vuoden päästä? Mikä on anestesiatai tehohoitolääkärin työn ydin? Mitä
SAY merkitsee sinulle?
Kilpailuun voit osallistua proosalla, runolla, piirroskuvilla tai sarjakuvilla. Tekstien enimmäispituus on 8000
merkkiä välilyönteineen. Julkaistussa
muodossa tavoittelemme enintään
kahden sivun mittaisia tekstejä.

Kilpailuun osallistutaan Finnanestin
sivuilta löytyvällä nettilomakkeella.
Tässä vieressä oleva QR-koodi vie
myös suoraan lomakkeelle. Myös
nimimerkillä osallistuminen on mahdollista, jolloin kirjoittajan oikea nimi
jää vain toimituskunnan tietoon.
Finnanestin toimituskunta valitsee kolme parasta tekstiä ja palkitsee
ne. Kunniakirjat luovutetaan SAY:n
70-vuotisjuhlagaalaillassa, joka
järjestetään Operatiivisten päivien
yhteydessä. Lehdessä julkaistaan
juhlavuonna kirjoituskilpailun satoa.

Vastaa jäsenkyselyyn:
mitä toivot SAY:ltä?
f SAY toteutti huhtikuussa 2022 jäsenkyselyn. Vastauksia kertyi
145, mikä on vähemmän kuin johtokunta olisi toivonut. Kysely on nyt
avattu uudestaan niitä SAY:n jäseniä varten, jotka eivät huhtikuussa
ehtineet vastata. Jos olet jo vastannut, niin kiitos! Jos et vielä ole,
niin vastaa nyt. Tähän mennessä vastanneiden keskimääräinen vastaamisaika on ollut
4 min. Kysely on avoinna 21.8.2022 saakka.
Pääset kyselyyn tämän QR-koodin kautta:
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Suomen Anestesiologiyhdistyksen
Obstetrisen jaoksen syyskoulutuspäivät

Tampere 22.–23.9.2022
Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

TORSTAI 22.9.2022
9.00–10.00
Ilmoittautuminen
10.00–10.15
Koulutuspäivien avaus – Susanna
Mennander, SOATin puheenjohtaja
10.15–10.45
ROTEM obstetrisen verenvuodon
hoidossa – Samuli Jokinen, LL, anestesiologian ja tehohoidon el, Tays
10.45–11.15
Obstetrisen verenvuodon erityispiirteitä – Antti Väänänen, LT, anestesiologian ja tehohoidon el, HUS
11.15–11.45
Obstetrista verenvuotoa ennakoivat
tekijät – Anita Virtanen, LT, naistentautien ja synnytysten el, Tays
11.45–12.00 keskustelua
12.00–13.00 lounas
13.00–13.20
Obstetrisen verenvuodon radiologiset hoitokeinot – Janne Korhonen,
LL, toimenpideradiologi, Tays
13.20–13.50
Hybridisektion anestesiologinen hoito – Susanna Mennander, LL, anestesiologian ja tehohoidon el, Tays
13.50–14.00 keskustelua
14.00–14.15
B. Braun Medical Oy:n puheenvuoro
14.15–14.45 kahvitauko

14.45–15.15
Vaikea COVID–19 synnyttäjällä –
Elina Kerkelä, LL, anestesiologian
ja tehohoidon el, HUS ja Sanna
Sotka-Rantala, LL, anestesiologian ja
tehohoidon el, HUS
15.15–15.30 keskustelua
15.30–16.30
SOATin vuosikokous
klo 18.30 alkaen
iltatilaisuus Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1, yhteistyökumppanina
Octapharma

PERJANTAI 23.9.2022
9.15–9.45
Uusi Käypä hoito –suositus: Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine
ja pre-eklampsia – Kati Tihtonen,
dos, naistentautien ja synnytysten
el, Tays

12.00–13.00 lounas
13.00–13.30
Puudutuskomplikaatiot – Mika Virtanen, LL, anestesiologian ja tehohoidon el, Tays
13.30–14.00
PDPH (postdural puncture
headache) – vai eikö sittenkään? –
Matti Kyllönen, LL, anestesiologian ja
tehohoidon el, Oys
14.00–14.30
PDPH ja Lhermitten oire synnyttäjällä – Susanna Kaivola, LL, anestesiologian ja tehohoidon el, PHKS
14.30–14.45 Keskustelua ja koulutuspäivien
päätössanat

9.45–10.15 Kahvitauko
10.15–10.45
Pre-eklampsiapotilaan nestehoito
– Terhi Puhto, LL, anestesiologian ja
tehohoidon el, Oys
10.45–11.15
Vaikeaoireinen pre-eklampsia –
Hilkka Nikkinen, LT, naistentautien ja
synnytysten el, Oys
11.15–11.45
Potilastapaus pre-eklampsiasta –
Jenni Kanerva, LL, anestesiologian ja
tehohoidon el, Tays
11.45–12.00 keskustelua
>>
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TERVETULOA TAMPEREELLE!
Osallistumismaksu on 250 euroa (alv. 0 %) sisältäen luennot, ohjelmaan merkityt ruokailut ja iltatilaisuuden. Kurssimaksu tulee maksaa 31.8.22 mennessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen tilille Nordea FI26 1247 3000 0827 71.
Viestikenttään maininta SOAT 2022 ja osallistujan nimi. Koulutuspäivät järjestetään terveysturvallisesti, osallistujilta
edellytetään ajantasaista suojaa koronavirusinfektiota vastaan. Koulutus järjestetään lähikoulutuksena ja haetaan
kurssimuotoiseksi koulutukseksi erikoislääkärin tutkintoon. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden tarvittaviin muutoksiin luento-ohjelmassa. Ilmoittautumisajan jälkeen osallistumismaksua ei palauteta kuin poikkeussyistä. Koulutukseen mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: kati.rautaneva@pshp.fi
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen erityisruokavalio sekä osallistutko iltatilaisuuteen. Majoitus SOAT
-kiintiötunnuksella Solo Sokos Hotel Tornissa yhden hengen Standard –huoneessa 135 e/yö, kahden hengen Standard
–huoneessa 155 e/yö.
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Anni Herlevi

LL, erikoislääkäri
HYKS, ATeK, leikkaussalit
anni.herlevi@hus.fi

NYA - Nordic Young Anesthesiologists
POHJOISMAISTA YHTEISTYÖTÄ - KAHDEKSI VIIKOKSI VAIHTOON?
f SSAI:n (Scandinavian Society
of Anesthesiology and Intensive
Care) sateenvarjon alla on melko
tuntematon ryhmä eli NYA (Nordic
Young Anesthesiologists). NYAan
kuuluvat kaikkien SSAI:n jäsenmaiden erikoistuvien järjestöt, eli kaikki
Suomen anestesiologiaan erikoistuvat SAY:n jäsenet kuuluvat siihen
automaattisesti. Jäsenjärjestöt ovat
SYA (Sveriges yngre anestesiologer), FUNAF (Norsk anestesiologisk
forening), FYA (Foreningen af Yngre
Anaestesiologer) sekä SATEL (Suomen anestesiologiaan ja tehohoitoon
erikoistuvat lääkärit). Islannilla ei ole
vielä omaa erikoistuvien järjestöä,
mutta odotamme heidän tuloaan
innolla.
NYAn tavoitteisiin kuuluu pohjoismaisen yhteistyön lisääminen
helpottamalla erikoistuvien verkostoitumista maiden välillä. NYA
pyrkii edistämään erikoistuvien sekä
akateemista että kliinistä kehitystä
ja opiskelijavaihtoa. Haemme keinoja
yhdistää pohjoismaisia kursseja, koulutuksia sekä järjestää luentosarjoja
pohjoismaisille erikoistuville. NYAn
tehtävä on myös olla linkkinä erikoistuvien lääkäreiden ja SSAI:n välillä.
Hallitukseen kuuluu jokaisesta
jäsenmaasta 1–2 henkilöä, ja hallituskausi on minimissaan kaksi vuotta.
Vuosikokous pyritään järjestämään
kasvotusten, lisäksi pidämme 3–4
etäkokousta vuosittain. Tällä hetkellä
hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Steffen Kløve Albæk Pedersen
(Tanska), varapuheenjohtaja Camilla
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Christin Bråthen (Norja) sekä jäsenet
Cristopher Blacker (Ruotsi), Benny
Hellqvist (Suomi), Anni Herlevi (Suomi), Anne-Sofie Lynnerup (Tanska) ja
Gyda Østli (Norja).
Päällimmäisinä projekteina
NYAlla on tällä hetkellä vaihto-oppilasprojektin käynnistäminen sekä
SSAI-kongressin yhteydessä oman
”nuorten session” kehittäminen.
Toiveena on saada tämän vuoden
aikana ensimmäiset klinikkavierailijat
matkaan. Kyseessä olisi tutustuminen
toisen pohjoismaisen klinikan toimin-

mainitsematta NYAn sessiota, jossa
pohditaan eettisiä ongelmia sekä
aivan nuorimpien että vanhimpien
potilaiden (teho)hoitoon liittyen.
Etsimme NYAan uusia Suomen
edustajia tuleville vuosille. Otathan
rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit.
Nähdään Oslossa! 

NYAn tavoitteisiin kuuluu
pohjoismaisen yhteistyön
lisääminen.

taan kahden viikon ajan. Matkoihin
ja majoitukseen saa rahallista tukea
vaihto-ohjelman kautta. Haku ei ole
vielä auennut, mutta lähetämme jäsenille viestiä heti kun NYA on valmis
ottamaan hakemuksia vastaan.
SSAI-kongressi järjestetään
8-10.6.2022 Oslossa teemalla ”Monitoring Life”. Otsikon alle mahtuu
runsaasti hyviä aiheita, enkä voi olla

Kirjoittaja NYAn edustajana SATEL päivillä 2022
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