
Päivitä 
yhteystietosi

 f Jos et ole saanut SAY:n jäsenille 
lähetettyjä sähköposteja, jäsenrekiste-
rissä on todennäköisesti väärä osoite. 
Onko sähköpostiosoitteesi muuttunut 
työpaikan vaihtamisen tai vaikka erikois-
lääkäriksi valmistumisen takia? Päivitä 
sähköpostiosoitteesi lähettämällä viesti 
jäsenrekisterin hoitajalle osoitteeseen 
toimisto@say.fi. 

Oulun yliopiston anestesiologian ja tehohoidon 
akkreditointidiplomi.

Oikaisu
 f Finnanestissa 3/2019 sivulla 

215 julkaistuun Hereillä-palstan 
referaattiin postspinaalipäänsäryn 
lääkehoidosta oli taitossa lipsah-
tanut se tavallinen, mutta joskus 
jopa vaarallinen virhe: mikrogram-
mat olivat muuttuneet milligram-
moiksi. Virheellisessä tekstissä 
lääkeannokset olivat neostigmiinia 
20 mg/kg ja atropiinia 10 mg/kg, 
kun niiden olisi pitänyt toki olla 
neostigmiiniä 20 ug/kg ja atropii-
nia 10 ug/kg. Viitteenä olleessa 
alkuperäisjulkaisussa määrät ovat 
oikein. Toimituskunta pahoittelee 
virhettä, joka on nyt korjattu artik-
kelin verkkoversioon. 

Oulun 
erikoislääkärikoulutus 
on akkreditoitu

 fOulun yliopiston anestesiologian ja tehohoidon erikois-
lääkärikoulutus on saanut ESAn ja UEMS:n akkreditoinnin 
elokuussa 2019. Hyväksyntä on voimassa viiden vuoden 
ajan. Professori Seppo Alahuhta kertoo: ”Auditointi, tai 
akkreditointi, kuten he sitä nimittävät, on jatke SAY:n 
siipien suojissa aikanaan, viitisen vuotta sitten tehdylle 
keskussairaaloiden koulutuksen auditoinnille. Silloin 
sovittiin, että yliopistosairaaloiden koulutus auditoidaan 
kansainvälisesti (ESA-UEMS). Turkuhan oli jo auditoitu 
aikaisemmin, vuonna 2010 ja Helsinki 2014.” 
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Vuoden 2019 Eero Turpeinen -luennoitsija, dosentti Leila Niemi-Murola.

Eero Turpeinen -luennoitsijaksi  
Leila Niemi-Murola

 f SAY:n johtokunta on päättänyt 
kutsua vuoden 2019 Operatiivisten 
päivien Eero Turpeinen -luennoitsi-
jaksi dosentti Leila Niemi-Murolan 
Helsingistä. Hän on vuosia tehnyt 
määrätietoista työtä anestesiologian 
alan opetuksen kehittämiseksi. Anes-
tesiologian ja tehohoitolääketieteen 
dosentin pätevyyden lisäksi Leilalla 
on Master of Medical Education 
-tutkinto ja lääkärikouluttajan erityis-
pätevyys.

Leila Niemi-Murola on työskennel-
lyt anestesiologian erikoislääkärinä 
yli 20 vuotta, pisimpään HUS Mei-
lahden sairaalan leikkausosastolla. 
2000-luvun lähtien hänen päätyönsä 
on ollut kliinisenä opettajana Hel-
singin yliopistolla. Hän on käyttänyt 
opetuksessaan erityisesti erilaisten 
hätätilanteiden simulaatioharjoit-
telua eri ammattiryhmien kanssa. 
Leila kehittää opetustaan jatkuvasti 
tutkimustyön avulla.

Dosentti Niemi-Murola on nyt 
keskeisessä roolissa osaamisperus-
taisen erikoislääkärikoulutuksen 
käynnistämisessä Suomessa. Eero 
Turpeinen -luento pidetään keski-
viikkona 13.11.2019 klo 13.30–14.30 
Messukeskuksen Siipi-kokoustamon 
salissa 101CD. Luennon otsikko on 
”Kisällistä mestariksi”. 
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