
FINNANEST 2004, 37 (5) 399

Erikoistuvan palsta

Jos alkaisin rakentaa taloa, haluaisin sen varmaan 
avaimet käteen -periaatteella. Toisaalta olisi hie-
noa suunnitella ja rakentaa talo itse. Talon ra-

kentaminen täysin kokonaan itse kuulostaa mel-
koiselta urakalta. Pitäisi opetella melkoisesti asioi-
ta perusteista lähtien. Olen omasta mielestäni tark-
ka, pitkä pinnainen ja melko hyvä käsistäni, joten ei 
se aivan tuulesta temmattu ajatus olisi. No, aikaa on 
rajallisesti ja vaikeaakin se olisi. Taidan valita kuiten-
kin valmistalon.

Joskus erikoistuvan urallanikin on tuntunut sil-
tä, että haluaisin saada erikoislääkärin paperit avai-
met käteen -periaatteella. Sillä lailla helposti ja mu-
kavasti. Ei jatkuvaa kirjojen ja uusien anestesia- ja 
teholehtien pänttäystä, esitelmien tekoa ja ainaista 
raakaa työtä, unohtamatta tieteentekoakaan. Kuusi-
vuotinen erikoistumisjakso on melkoinen urakka. Se 
vaatii pitkää pinnaa ja sopeutumiskykyä, vähäsen äl-
liä ja taitoa. Tuskin siitä kukaan aivan helpolla pää-
see, mutta mukavaksi sen voisi tehdä. Työolosuhteet 
paremmaksi!

Anestesiaklinikkamme on eriytymässä tai hajoa-
massa kolmeen eri yksikköön – varsinaiseen anes-
tesiayksikköön, sydänkeskukseen ja tehohoitoyk-
sikköön. Toivon, että kyseessä on eriytyminen ei-
kä hajoaminen. Toivottavasti se ei tarkoita sitä, että 
on kolme erillistä leiriä, joidenka sisällä on ”me” ja 
ulkopuolella on muiden klinikoiden anestesialääkä-
rit, joidenka ongelmat eivät todellakaan kuulu meil-

le. Vaan, että edelleenkin koettaisiin anestesialääkä-
rit samaksi porukaksi. Kaveria ei jätetä.

Jo perinteeksi muodostuneet SATEL-päivät pi-
dettiin tänä vuonna Turussa. Kaksipäiväinen sessio 
keräsi yhteen noin 80 erikoistuvaa lääkäriä ympäri 
Suomea ja kymmenkunta Virosta. Ohjelma oli lois-
tava; tiiviitä ja monipuolisia luentoja ja hauskaa il-
taohjelmaa. SATEL-päivistä on kehkeytynyt ilman 
muuta yksi vuoden tärkeimmistä erikoistuvan lääkä-
rin koulutuspäivistä.

Ensi keväänä SATEL-päivät pidetään Tampereel-
la. Meillä on ilo ja kunnia kutsua kaikki erikoistuvat 
lääkärit 31.3.–1.4.05 Tamperetaloon kuuntelemaan 
erinomaista tieteellistä ohjelmaa, sekä muuten juhli-
maan kevään tuloa kanssamme Tampereelle. Ensim-
mäiselle päivälle kaavaillaan tehohoitoa käsitteleviä 
luentoja ja toisena päivänä meillä on sama ohjelma 
Tampereella samanaikaisesti pidettävien Obstetristen 
anestesiologien-päivien kanssa. Silloin saamme kuul-
la luentoja vastasyntyneen anestesiasta, obstetrisista 
hätätilanteista ja synnyttäjän analgesiasta. Luvassa 
on siis älyttömän hyvä tapahtuma. Toivon puoltoa 
erikoistuvien lääkäreiden koulutushakemuksiin! r
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