UUTISIA

Finnanestin toimituksen
kehittämispäivä
ffFinnanestin toimituskunta kokoontui 18.5.2019 kehittämispäivään Ulla Ahlmén-Laihon luona Mietoisten Hirmuisen tilalla
Mynämäen kunnassa. Illemmalla kokous jatkui kesäisessä
Turussa. Mukaan miettimään seuraavia askeleita lehden laadun
parantamisessa ja toimitusprosessin sujuvoittamisessa ehti
kahdeksan toimituskunnan jäsentä. Tarjolla oli myös hyvää
ruokaa ja Varsinais-Suomen kaunista luontoa.

Kaiken edellä sanotun jälkeen professori nauttii nuorten uteliaiden opiskelijoiden ja tutkijain
alkujen kysymyksistä, jotka saavat vanhenevan
ihmisen tarttumaan yhä uudelleen oppikirjoihin,
seuraamaan alan kirjallisuutta ja keskustelemaan
itseään viisaampien lääkärien kanssa. Professori
nauttii käsikirjoituksista, jotka menevät läpi lehtiin. Toisaalta myös rehellisistä ja näkemyksellisistä keskusteluista kokeneiden ja vasta opintiellä
olevien kliinikoiden kanssa. Alamme voima on
perinteissä ja yhteisöllisyydessä, ja olen työssäni
tullut muistutetuksi näistä kahdesta yhä uudelleen. Vastauksena lukijan kysymykseen totean
professorin elävän ja oppivan, joka ikinen päivä. 

Professori
elvyttää juuri nyt
hätää kärsivää
tutkimusprojektia.
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Finnanestin toimituskunta kehittämispäivässä Ullan luona 18.5.2019.
Kuvassa vasemmalta Inari Listo, Hannaleena Karjalainen, Riikka Lehtisalo, Ulla Ahlmén-Laiho, Sinikka Rantala, Vesa Kontinen, Anna Kivistö
ja Laura Ylikauma. Kuva Jarkko Laiho, 2019.
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Operatiivisten
päivien abstraktit
ffVuoden 2019 Operatiiviset päivät
järjestetään 13.–15.11.2019 Helsingissä.
Aiempien vuosien tapaan jäsenistöllä on
siellä loistava mahdollisuus esitellä tutkimustuloksiaan ja projektejaan vapaiden
esitelmien sessioissa. Parhaat esitykset
palkitaan!
Vapaisiin esitelmiin pohjautuvat kirjalliset abstraktit julkaistaan Operatiivisia
päiviä edeltävässä Finnanestissa 4/2019.
Abstraktien lähettämisen dead line on
perjantai 6.9.2019, jota ennen ne tulee
toimittaa sähköpostitse Word-muodossa
osoitteeseen eija.junttila@fimnet.fi.
Abstraktien muoto on sama kuin
aiempina vuosina. Abstraktipohja lähetetään erillisenä jäsenjakeluna. Ohjeet
suullisesta osuudesta ja session aikataulusta lähetetään abstraktin toimittaneille.
Olethan ajoissa liikkeellä! 

Ehdota Pro Anaesthesia
Fennica -palkinnon saajaa
ffPro Anaesthesia Fennica -palkinto jaetaan Operatiivisilla päivillä
keskiviikkona 13.11.2019. Palkinto
myönnetään SAY:n jäsenelle hänen ansioistaan anestesiologian ja
tehohoidon erikoisalan edistämisessä. Ansioita, joiden perusteella
palkinto myönnetään, ei ole tarkkaan rajattu. Tieteellinen meritoi
tuminen ei ole välttämätöntä,
vaan tarkoituksena on palkita
erityisesti käytännön kliinikkoja.
Kollegiaalisuus ja aktiivinen ote
opetuksessa ja tutkimuksessa voivat myös olla valinnan perustana.
Aikaisempia Pro Anaesthesia
Fennica -palkinnon saajia ovat

Terveydenhuollon
simulaatio
konferenssi
FinnSim Turussa

Yhdistyksen
uudet jäsenet

ffToinen kansallinen terveydenhuollon

Heini Hakala
Kadri Lillemäe
Suvi Niemi
Sanna Paaso
Aku Painilainen
Erika Panelius
Ville Peteri
Juulia Rahkonen
Heikki Ronkainen
Annika Ström
Joonas Tamminen

simulaatiokonferenssi FinnSim kokosi Turkuun 6.–7.2.2019 yhteensä lähes kaksisataa
osallistujaa. Sekä hands on -demonstraatioita että luentoja sisältäneessä ohjelmassa
käsiteltiin simulaatio-oppimisen arviointia,
eri tyyppisten skenaarioiden simulointia
palliatiivisesta hoidosta päihdepotilaan
hoitoon ja synnytykseen liittyviin hätä
tilanteisiin ja muun muassa resilienssiä.
Suomalaisten puhujien lisäksi luennoitsijoina olivat muun muassa Sten Erici Lundista
ja T
 orben Nordahl Amorøe Etelä-Götanmaan simulaatiokeskuksesta. Osallistujilta
saatu palaute oli erittäin positiivista niin
sisällön kuin järjestelyjenkin osalta. 
FinnSim-kokouksen järjestelyissä mukana ollut
opetushoitaja Minna-Kaarina Wuorela ja free
stylehiihtäjä Pekka Hyysalo, jonka koskettava
kertomus toipumisestaan vakavasta aivo
vammasta oli yksi konferenssin huippukohtia.
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 irja Eerola 1982, Inkeri K ivalo
M
1984, Risto Collan 1986,
Jaakko Korkeila 1995, Olli Pentti
1998, Lauri Haapaniemi 1999,
Arno Vuori 2015, Tuula Rajaniemi 2016, Jouni Ahonen 2017 ja
K irsimarja Metsävainio 2018.
Nyt voit ehdottaa SAY:n johto
kunnalle kollegaa, joka ansaitsee tämän kunnianosoituksen.
Ehdotukset perusteluineen tulee
lähettää 30.9.2019 mennessä
SAY:n johtokunnan jäsenelle Maria
Helisteelle sähköpostiosoitteeseen maria.heliste@fimnet.fi. 

ffSAY:n kevätkokous 5.4.2019 Levillä Kittilässä hyväksyi yhdistykseen seuraavat uudet jäsenet:

Tervetuloa yhdistykseen!
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SAY:n vuoden
väitöskirja
ffSAY:n vuoden väitöskirja -palkinto jaetaan
Operatiivisilla päivillä keskiviikkona 13.11.2019.
Vuoden väitöskirja valitaan 1.10.2018–
30.9.2019 välillä väitelleiden/väittelevien hakijoiden joukosta. Tänä vuonna paras väitöskirja
valitaan osajulkaisujen alakohtaisesti kalibroitujen viittauskertoimien ja asiantuntija-arvioiden
perusteella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta
tulee käydä ilmi väitöskirjan nimi, osatöiden
otsikot kirjoittajineen, julkaisufoorumit ja lehtien viittauskertoimet eli impact factor -luvut.
Viittauskertoimet tulee ilmoittaa käyttäen vuoden 2018 tietoja (Thomson Reutersin Journal
Citation Reports). Hakemuksen lisäksi hakijan
tulee lähettää SAY:n puheenjohtajalle myös väitöskirja sähköisessä muodossa joko linkkinä tai
pdf-tiedostona. Lähetä hakemuksesi 30.9.2019
mennessä SAY:n puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen merja.vakkala@ppshp.fi. 

Siirtomunuainen
lensi droonilla
– ensimmäistä
kertaa

Turkuun uudet
apulaisprofessorit
Turun anestesiologian ja tehohoidon
apulaisprofessorin tenure track -virkoihin on
valittu dosentit Teijo Saari ja Timo Laitio.
ffTeijo Saari on sydänanestesiologiaan kouluttautunut
kollega, joka jo erikoistumisaikanaan viehättyi päivystystyöstä. Saaren johtaman tutkimusryhmän työ on
keskittynyt anestesiologiseen farmakologiaan ja kliinisen datan farmakometriseen mallinnukseen keskittyen
erityisesti akuutin kivun hoitoon ja toimenpidesedaatioon.
Lääkeaineiden yhteisvaikutuksia selvittäneen väitöskirja
työnsä jälkeen hän työskenteli vierailevana tutkijana
Friedrich-Alexander Universitätissä Erlangenissa. Apulaisprofessorina Saari toimii oppiaineen esimiehenä ja
tutkimuksesta vastaavana henkilönä sekä johtaa perustutkintoa suorittavien lääketieteen kandidaattien anestesian
ja tehohoidon opetusta. Saari kokee Turun yliopiston
anestesiologian oppiaineen vahvuuksiksi erityisesti pitkät
perinteet, mutta toisaalta myös nuoren, uteliaan ja asiastaan innostuneen henkilöstön, jonka kanssa on upeaa
tehdä töitä.
Timo Laitio on työskennellyt sekä teho-osastolla että
sydänanestesiologina leikkausosastolla. Hänen tutkimustyönsä keskittyy tehohoidossa sovellettavien elinvaurioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kuvantamisdiagnostiikkaan ja riskianalyysiin. Apulaisprofessorina Laition
vastuualueena tulee olemaan erityisesti erikoistuvien
lääkärien koulutus. Hän näkee Turun yliopiston anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen lähivuosien suurimmiksi
haasteiksi erikoistuvien lääkäreiden koulutusuudistuksen
toteuttamisen kansallisella tasolla. 

ffBaltimoressa Marylandissa Yhdysvalloissa
siirrettiin 19.4.2019 44-vuotiaalle, kahdeksan
vuotta dialyysihoidossa olleelle naispotilaalle munuainen, joka oli kuljetettu kaupungin
länsiosasta droonilla University of Maryland
Medical Centeriin. Hieman alle viiden kilometrin
lentomatka kesti noin 10 minuuttia.
Finnanestissa 2/19 julkaistu Tiina Pitkäsen,
Taina Rastaan ja Paula Tammisen artikkeli drooneista terveydenhuollon apuna oli tällä kertaa
erityisen hyvin ajan hermolla. 

Turun yliopiston anestesiologian ja tehohoidon tenure track
-apulaisprofessorit Teijo Saari ja Timo Laitio. Kuva Ulla AhlménLaiho, 2019.
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