
E R I KO I S T U VA N  E L Ä M Ä Ä

Erikoistumisen  
loppukilometrit muutosten tuulessa

K
irjoitan tätä tekstiä OYS:n keskusleik
kausosaston nykyisin varastona toimi
van vanhan heräämön päädyssä, jossa 
on rauhallinen paikka ja muutama tie

tokone. Erikoistuvien kapteenina yritin lahjoa 
ja uhkailla tätä kunniatehtävää muille huonolla 
menestyksellä.

Tasan 6 vuotta sitten anestesialla aloittaessani 
tämä tila oli vielä käytössä heräämönä. Keskus
leikkausosaston päivystäjän lepohuone (mi
käli sinne joskus ehtii) on vieressä ja 
toimi aiemmin eristysheräämönä. 
Muutaman kymmenen metrin 
päässä näkyy jo huomattavas
ti perinteisen OYS:n muuta
man kerroksen korkeudesta 
ylemmäs nousevia torneja, 
joista on tulossa uusi sairaala 
jo muutaman vuoden kuluessa. 
Erikoistumisaika tuntuu kuluvan 
nopeasti, mutta tilat ovat jo muut
taneet käyttötarkoitustaan moneenkin 
kertaan sen aikana. Entinen urologian herää
mökin palvelee nykyään keskusleikkausosaston 
anestesiologien omana kahvihuoneena Cafe Ro
curoniumina.

Tilojen vaihtaessa tarkoitustaan kääntyy myös 
oma erikoistuminen kohti viimeisiä kuukausiaan. 
Tenttiahdistuksen loputtua läpipääsyyn kerta
yrittämällä on työnteosta itsestään yrittänyt 
ja jaksanutkin ottaa oppia entistä paremmalla 
otteel la. Kiire toki onkin koska alle puolen vuo
den päästä pitäisi olla jo lupa väittää olevansa eri
koislääkäri. Kapteeninakin olen ehtinyt toimia 
vasta hieman alle vuoden, kun seuraavaa pitäisi 
jo alkaa suunnitella tilalle. Erikoistumisen yli
opistovaihe meni yhdessä hujauksessa.

Muistin aiemmin tänään laittaa kertynei
tä kilometrejä ylös Kilometrikisan nettisivulle. 

Joukkueena on tietenkin OYS anestesia ja te
hohoitolääkärit. Sijoitus näyttäisi tällä hetkellä 
olevan yhdeksäs yli kahdestasadasta suursarjan 
(yli 25 hlö joukkueet) osallistujasta. Joukkue ni
meltä ”OYS Kirurgit” on jäänyt näemmä tänä 
vuonna piensarjaan. Ilmeisesti viime vuoden 
tappio joukkueellemme (sijat 8 vastaan 15) on 
kirpaissut liikaa ja pyörät on myyty. Valitetta
van vähän näkyy muuten muiden sairaaloiden 

joukkueita ainakaan kärkikahinoissa! Ehkä 
oululaisten mieltymys pätkittyihin 

päivystysvuoroihin johtuukin juu
ri työmatkapyöräilystä kun ei 

tarvitse istua ruuhka aikoina 
autossa vaan nauttia työmatka
pyöräilyn ilosta.

Aiemmin tällä viikolla sain 
luvan lähteä Operatiivisille päi

ville. Kuinka mahtavaa onkaan 
jos ja kun koulutukset saadaan 

takaisin fyysisiksi tapahtumiksi. 
Etäkoulutusten vähyyden vuoksi työ

paikan ulkopuolisia koulutuspäiviä ei vajaaseen 
kahteen vuoteen ole kertynytkään kuin kaksi ja 
nämäkin toki etänä. Kevään SATEL:ien hyvästä 
ohjelmasta ja toteutuksesta huolimatta muualla 
Suomessa erikoistuvien kollegoiden odotettuja 
tapaamisia ei tuolloinkaan tullut, ja niin tärkeä 
osa koulutustapahtumia on puuttunut täysin jo 
liian pitkään. Sairaaloiden välisen hyvän yh
teistyön kannalta nämä aiemmin muodostuneet 
kontaktit olisivat tulevaisuudessa tärkeitä voi
mavaroja ja erikois alakollegiota yhdistävä asia. 
Erilaiset toimintatavat niin potilaiden hoidossa 
kuin päivystysvuorojen toteutuksessa ja sairaa
loiden yleisissä kuulumisissa kantautuvat yleensä 
nimenomaan tällaisia epävirallisia reittejä pitkin.

Toivon kaikille mukavaa syksyn jatkoa täältä 
Oulusta alkavan ruskan tunnelmista! 

Koulutuksissa 
muodostuvat kontaktit 

ovat erikoisalakollegiota 
yhdistävä asia.
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