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HOIDATKO SYNNYTTÄJIÄ?
 f Pohjoismaisen anestesiologiyh-

distyksen (SSAI) järjestämä kaksivuo-
tinen obstetrisen anestesiologian 
jatkokurssi on käynnistymässä tule-
vana syksynä. Kurssi antaa oivalliset 
valmiudet anestesiologille toimia 
obstetrisen anestesiologian vastuu-
henkilönä sairaalassanne sekä hyvän 
ammattiverkoston. 

 Kurssi koostuu viidestä 3 vrk:n 
mittaisesta yhteispohjoismaisesta 
koulutusjaksosta, joista yhden run-
kona on OAA:n ”three day course in 
obstetric anesthesia”, sekä viimeinen 
jakso on SSAI kongressin yhtey-
dessä Kööpenhaminassa vuonna 
2019. Kurssikielenä on englanti koko 
kurssin ajan. Kurssiin kuuluu kahden 
vuoden työskentely synnytyksiä 
hoitavassa yksikössä, joista neljän 
kuukauden jakson tulee tapahtua 

yliopistosairaalassa. Yliopistosairaala-
jakson voi suorittaa osissa. 

Ilmoittautumisen takaraja on 
1.3.2017. Mikäli kurssille ei tule 
riittävää määrää osallistujia, sitä ei 
järjestetä. Tässä tapauksessa koulu-
tuksen jatkuminen tulevaisuudessa 
on epävarmaa. Jos sinä, tai alaisesi, 
harkitsee koulutukseen lähtöä jossa-
kin vaiheessa – kannattaa ilmoittau-
tua tänä syksynä alkavalle kurssille ja 
varmistaa näin koulutukseen pääsy.

 Kurssi on opetukselliselta an-
niltaan erittäin hyvä! Neljä aiempaa 
menestyksellistä kurssia ovat vakiin-
nuttaneet ja hioneet kurssin sisällön 
ja laajuuden sellaiseksi että kurssilla 
on paljon annettavaa olipa osallistuja 
koulutuksen loppuvaiheessa oleva 
erikoistuva tai pidempään synnyttäji-
en parissa työskennellyt kollega.
 

Annamme mielellämme  
lisätietoja koulutusohjelmasta,  
joten ota yhteyttä!
 
Antti Väänänen 
HUS/Naistensairaala
0400 761921
antti.vaananen[a]hus.fi 
 
Johanna Sarvela
HUS/Jorvin sairaala
050 4271855
johanna.sarvela[a]hus.fi

Informaatiota voi saada myös  
SSAI:n verkkosivuilta
http://www.ssai.info/education/ 
advanced-obstetric-anaesthesia/ 

Oikaisu: Virheet kunniajäsenen 
haastattelussa

 f Juhani Haasion haastatteluun 
lehdessä 5/16 oli pujahtanut pari 
virhettä. Jussi oli ne vedoksesta huo-
mannut ja korjannut, mutta virheet 
pääsivät silti painettuun lehteen asti. 
Pepe Mirallesin sukunimi kirjoitetaan 
Miralles. Jussin aloittaessa Finna-
nestin toimituskunnassa toinen 
professorin tehtävään valitsema 
apulaislääkäri oli Jukka Pouttu. Olli 
Meretojan nimi oli pujahtunut juttuun 
siksi, että Jussi kertoi taittaneensa 
lehteä kerran Lastenklinikalla Ollin 
kanssa koko yön aamuseitsemään 
saakka (Tomi ja Jukka olivat jo väsäh-
täneet). ”Juotiin punaviiniä ja syötiin 
hyvin.” Toimitus pahoittelee virheitä. 
Vedosta korjattiin nyt ilman punavii-
niä ilta-aikaan. 

Oikaisu: SLL puheenjohtaja
 f Finnanestissa 5/2016 julkaistussa 

uutisessa Tuula Rajaniemen saamas-
ta Pro Anaesthesia Fennica-palkin-
nosta todettiin, että hän on toiminut 
Suomen Lääkäriliiton puheenjoh-
tajana vuodesta 2014. Rajaniemi 
on toiminut Suomen Lääkäriliiton 
puheenjohtajana vuosina 2014–2015. 
Vuodesta 2016 Lääkäriliiton pu-
heenjohtajana on toiminut Marjo 
Parkkila-Harju. 

KLAUS 
OLKKOLA SAY:N 
EHDOKKAANA 
SSAI:N PUHEEN- 
JOHTAJAKSI

 f SAY:n johtokunta on yksi-
mielisesti päättänyt ehdottaa 
professori Klaus Olkkolaa SSAI:n 
seuraavaksi puheenjohtajaksi. 
Tällä hetkellä SSAI:n puheenjoh-
tajana toimii professori Sigridur 
Kalman Tukholmasta. 

http://www.ssai.info/education/advanced-obstetric-anaesthesia/
http://www.ssai.info/education/advanced-obstetric-anaesthesia/


Finnanest  512017; 50 (1)

Nyt

2222 – YHTENÄINEN ELVYTYSNUMERO  
SUOMENKIN SAIRAALOIHIN

 f European Society of Anaesthesio-
logy, European Resuscitation Council 
ja Euroopan erikoislääkäriliiton (UEMS) 
European Board of Anaesthesiology 
suosittelevat, että kaikissa Euroo-
pan Unionin sairaaloissa sairaalan 
sisäisten elvytysryhmien puhelinnu-
mero olisi 2222. Suomen Anestesio-
logiyhdistyksen johtokunta puoltaa 
suositusta ja on päättänyt edistää 
elvytysnumeron yhtenäistämistä.

Noin joka kymmenennessä 
elvytystilanteessa avun saamiseen 
tulee viivettä, koska henkilökunta ei 

tiedä oikeaa puhelinnumeroa. Euroo-
passa on käytössä yli 100 erilaista 
puhelinnumeroa sairaalan sisäisiin 
elvytyksiin. Suomessakin numero voi 
vaihdella jopa samassa sairaalassa 
kiinteistöstä toiseen siirryttäessä. 
Henkilökunnan liikkuvuuden vuoksi 
on ilmeistä, että elvytysnumeroi-
den vaihtelu sairaaloiden välillä on 
ongelma, jonka takia avun saaminen 
saattaa myöhästyä tilanteessa, jossa 
jokainen hetki on arvokas.

Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen johtokunta suosittelee, että 

kaikki Suomen sairaalat muuttaisivat 
sairaalan sisäiseksi elvytysnumeroksi 
2222, jotta hätätilanteessa saataisiin 
apua mahdollisimman nopeasti.

2222 on jo nyt yleisin Euroopassa 
käytetty elvytysnumero. Nykyai-
kainen puhelintekniikka mahdol-
listaa helposti siirtymisen uuteen 
numeroon. Kustannuksia tulee toki 
ohjeiden päivittämisestä ja henkilö-
kunnan kouluttamisesta. Tampereen 
Yliopistollinen sairaala on jo ottanut 
käyttöön numeron 2222. 

DOSENTTI- 
UUTISET

 f Kiitettävän moni kollega on saavut-
tanut dosentin pätevyyden aneste-
siologian ja tehohoidon alalla viime 
kuukausina eri puolilla Suomea. Teem-
me Finnanestiin 2/17 jutun uusista 
dosenteista. Jos olet saanut tai tiedät 
jonkun äskettäin saaneen tai kohta 
saavan dosentin pätevyyden, vinkkaa 
asiasta toimitukselle. Finnanest on jo 
saanut vihiä Sari Karlssonin, Jaakko 
Långsjön, Maija Kalliomäen, Riikka 
Takalan, Ruut Laition ja Suvi Vaaran 
dosentuureista. 

MUUTOKSIA FINNANESTIN TOIMITUSKUNNASSA
 f Koulutustoimittaja Tuukka Puolak-

ka jää pois Finnanestin toimituskun-
nasta väitöskirjakiireiden takia. Hänen 
tilallaan koulutustoimittajana aloittaa 
jo aiemmin lehden toimitukseen 

kuulunut Anna Sepponen-Lavikko 
(anna.sepponen[a]gmail.com) Tampe-
reelta. Uutena toimittajana seuraavas-
sa numerossa aloittaa juuri erikoislää-
käriksi valmistumassa oleva Karoliina 

Wares Espoosta. Verbaaliakrobaatti 
Karoliinan ja hänen perheensä osa 
lukijoista muistaa inhimillinen tekijä 
-palstalta vuosilta 2014 ja 2017. 

POTILASTURVALLISUUDEN 
HELSINGIN JULISTUS

 f Helsingin ESA:n kokouksen yhteydessä vuonna 2010 julkaistiin 
Helsingin julistus potilasturvallisuudesta (https://www.esahq.org/
patient-safety/patient-safety/helsinki-declaration). Oletko tutustunut 
siihen? Entä tekeekö yksikkösi vuosittain raportin potilasturvallisuuden 
parantamiseksi tehdyistä toimista ja niiden tuloksista? Voisiko doku-
mentoitu hyvä potilasturvallisuus ja sen kehittäminen olla yksikkösi 
kilpailuvaltti SOTE-maailmassa? 

https://www.esahq.org



