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HYKS ATEK ON  
NYT SOMESSA!

 ` ATeK on siirtynyt some-aikaan ottamalla 
käyttöön Facebook- ja Twitter –kanavat ulkoista ja 
sisäistä viestintäänsä varten. Päivityksistä vastaa 
SoMe-tiimi, johon kuuluvat tiedottajan ja suunnit-
telijoiden lisäksi edustajat jokaiselta ATeKin linjalta 
(leikkaus- ja anestesiatoiminta, tehohoito, kivun-
hoito ja tutkimus- koulutus- sekä asiantuntijapalve-
lut) sekä hoitotyöstä. Tavoitteena on markkinoida 
ATeKin ulkoista koulutus- ja asiantuntijatarjontaa 
sekä kertoa uusista tutkimuksista, hankkeista, 
työmahdollisuuksista ja muista kiinnostavis ta 
ajankohtaisuuksista. 

 Facebook: HYKS Leikkaussalit,  
teho- ja kivunhoito – ATeK

 Twitter: HYKS ATeK   
(hakusanalla [a]HYKSATeK)

Muut käytössä olevat hakusanat:  
#HYKS #ATeK #HUS #TutKA  #Anestesiologia 
#Tehohoito #Kivunhoito
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SAY:N KEVÄTKOKOUS  
KESÄÄN PUHKEAVASSA 
TURUSSA

 ` Kesään puhkeava Turku 
isännöi tänä vuonna Suomen 
Anestesio logiyhdistyksen ja 
Suomen Kirurgi yhdistyksen 
yhteistä kevätkokousta 
Logomossa. Kirurgeja oli 
paikalla 51, anestesiologeja 49 
ja näytteille asettajia 11. SKY 
painotti omassa ohjelmassaan 
kirurgien runkokoulutusta. 
SAYn ohjelma herätti aja-
tuksia monipuolisuudellaan. 
Yhteissession luennoitsijoiksi 
oli saatu muiden muassa 
lääketieteellisen etiikan 
professori Veikko Launis ja 
avaruustähtitieteen profes-
sori Esko Valtaoja, molemmat 
Turun yliopistosta.

Kevätkokouksen puheen-
johtajana toimi Teijo Saari 
ja paikalla oli 16 jäsentä. 
Uusia jäseniä yhdistykseen 
hyväksyttiin seitsemän. Tarja 
Randell kertoi, että johtokun-
ta on päättänyt jakaa Pro 
Anesthesia Fennica -palkinnon 
parinkymmenen vuoden 
tauon jälkeen ansioituneelle 
kollegalle ja lisäksi perustaa 
Eero Turpeinen -luennon. 

Molemmat huomionosoitukset 
jaetaan vuoden 2015 Operatii-
visilla päivillä marraskuussa.

Keskustelua herätti erityi-
sesti kehitysyhteistyö. Tapani 
Tuppurainen kertoi Ilembu-
lassa Tansaniassa saamistaan 
kokemuksista, joita hän kuvaa 
tässä lehdessä sivulta 256 
alkaen. Hän ehdotti kokouk-
selle kehitysyhteistyötä 
nimenomaan Tansaniaan. Jo 
aiemmin keväällä kirurgi Mikko 
Aalto lähestyi yhdistystä 
Somaliasta käsin tiedustellen 
mahdol lisuutta rahoittaa 
yhden lääkärin ja yhden 
sairaanhoitajan anestesiaopin-
toja sekä saada alan oppikir-
joja käyttöön. Todettiin SAY:n 
anta van vuosittain rahaa 
kehitys yhteistyöhön WFSA:n 
(World  Federation of  Societies 
of  Anesthesiologists) kautta, 
jota kautta raha menee paikal-
listen kouluttamiseen. Keskus-
teltiin myös mahdollisuudesta 
nostaa vuotuista WFSA:lle 
menevää rahasummaa. 
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VILLE PETTILÄ HELSINGIN 
YLIOPISTON TEHOHOIDON 
PROFESSORIKSI

 ` LT, dosentti Ville Pettilä nimitettiin kutsusta tehohoidon 
 professoriksi Helsingin yliopistoon 1.2.2015 alkaen.  

RJ

Professori Ville Pettilä.




