Nyt

KLAUS
OLKKOLA SSAI:N
PUHEENJOHTAJA
EHDOKKAAKSI
ff SSAI:n vaalitoimikunta (Håkan
Trønnes, Norja, Tarja Randell, Suomi,
Michael Haney, Ruotsi, Susanne Wammen, Tanska, Sigurbergur Kárason,
Islanti ja pj Alma D. Möller, Islanti) on
17.3.2017 yksimielisesti nimennyt
SAY:n puheenjohtaja, professori Klaus
Olkkolan ehdokkaaksi seuraavaksi
SSAI:n presidentiksi. Lopullinen valinta
tehdään yhdistyksen yleiskokouksessa
Malmössä syyskuussa 2017. 

ff Pro Anaesthetica
Fennica -palkinto
SAY:n johtokunta on jo kahtena
vuonna kysellyt jäsenistön ehdotuksia Pro Anaesthetica Fennicapalkinnon saajaksi. Ehdotuksia on
tullut liian vähän. Onko tosiaan niin,
että joukostamme ei löydy ketään,
jonka kuuluisi saada tunnustusta
toiminnastaan anestesian ja tehohoidon hyväksi?

ff Professori Maaret
Castrén ILCOR:n sihteeriksi
Professori, toimialajohtaja
Maaret Castrén on 4.5.2017
valittu Australiassa maailman
elvytysneuvostojen kattojärjestön (The International
Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) sihteeriksi.
Hän on järjestön hallituksen
ensimmäinen naisjäsen. 

ff Operatiivisten päivien abstraktit 8.9. mennessä
Operatiivisten päivien 2017 abstraktien aineistopäivä on
8.9.2017. Ohjeet abstraktien muotoilusta ja lähettämisestä
tiedotetaan sähköpostitse SAY:n jäsenille elokuussa.

Huomenna, kun menet töihin
katsele työkavereitasi, kollegoitasi.
Millaisia ihmisiä näet? Onko joukossa henkilöä, jonka kuuluisi saada
tunnustusta työstään? Kollegaa,
joka on sujuvoittanut paikallisia
toimintaprosesseja. Kollegaa, joka
on vuodesta toiseen johdattanut
untuvikot anestesian ja tehohoidon
kiehtovaan maailmaan, tai järjestänyt simulaatioharjoitukset. Etsimme

työmyyriä, joita ilman oman klinikkanne toiminta ei sujuisi tai
asiat olisivat huonommalla tolalla.
Etsimme kliinikkoa, joka on tai ei ole
meritoitunut tieteellisellä saralla.
Olisiko nyt aika palkita hänet?
Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse
31.8.2017 mennessä osoitteeseen
annettemoisander[a]gmail.com. 

PÄIVYSTYKSEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON
RAKENTEIDEN UUDISTUS
ff STM järjesti 3.5.2017 kuulemistilaisuuden päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta. Anestesiologeja paikalla edustivat
Klaus Olkkola SAY:n puheenjohtajana,
Lääkäriliiton Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosaston
puheenjohtaja Irma Jousela ja Ulla
Ahlmén-Laiho Lääkäriliiton Anestesiologit-alaosaston edustajana. Uudistus toteutetaan ennen SOTE-uudistusta, ja tavoitteena on tukea sitä
sekä maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Uudistukseen sisältyvät
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päivystyksen, sosiaalipäivystystä,
erikoissairaanhoidon rakenteiden ja
ensihoitopalvelun muokkaaminen.
Ajatuksena on säädellä suositeltujen
vähimmäisleikkausmäärien pohjalta
sitä, missä eri toimenpiteitä tehdään.
Tavoitteena uudistuksessa ovat jopa
350 miljoonan euron vuosittaiset
säästöt. Lisäksi halutaan edistää
toiminnan laatua ja saatavuutta
sekä parantaa potilasturvallisuutta.
Tilaisuudessa pidettiin runsaasti
puheenvuoroja, joissa yli operatiivisten erikoisalarajojen esille nousivat

huolet laaturekisterijärjestelmien
kansallisesta kirjavuudesta ja laadunarvioinnin puutteellisesta valtiollisesta ohjauksesta, runkokoulutukseen soveltuvien yksiköiden määrän
romahtamisesta operatiivisilla
aloilla, syövän hoitoprosessin muiden
osasten kuin kirurgian saatavuudesta, yhtenäisten hoidon perusteiden
määrittelemisestä ja siitä, mihin suositukset asetukseen kirjattavista eri
toimenpiteiden vähimmäismääristä
perustuvat. 
Ulla Ahlmén-Laiho

Nyt
SUOMELLE UUSI EDUSTAJA
SSAI:N CLINICAL PRACTICE
-KOMITEAAN
ff Nyt sinulla on tilaisuus verkostoitua Pohjoismaiden tasolla anestesiologiseen yhteistyötoimintaan
eli lähteä mukaan SSAI:n Clinical
Practice -komiteaan! Suomen
edustaja on vaihtumassa vuoden
2018 alusta.
CPC vastaa SSAI:n anestesiologisten ohjeistusten julkaisemisesta.
Toisena keskeisenä asiana ovat laatu- ja potilasturvallisuusasiat. CPC
lähinnä ohjaa, valvoo ja ideoi ohjeistusten tekemistä. SSAI:n kotisivulta
voi tutkia mitä on jo saatu aikaan ja
mitä on suunnitteilla. Komiteassa

on jokaisesta Pohjoismaasta yksi
edustaja. Kokoukset ovat pääsääntöisesti Kööpenhaminassa. Suomen
ja Islannin edustaja ovat tarvittaessa saaneet ylimääräisen hotelliyöpymisen. Työ on innostavaa ja
tehdään aktiivisesti porukassa
kokouksen aikana välttäen turhaa
byrokratiaa.
Pirjo Ranta, Oys (pirjo.ranta[a]
ppshp.fi) antaa mielellään lisätietoja
asiasta. Kiinnostuksestaan voi ilmoittaa myös SAY:n puheenjohtaja
Klaus Olkkolalle. 

ASETUS ERIKOISSAIRAANHOIDON TYÖNJAOSTA JA
KESKITTÄMISESTÄ LAUSUNNOLLE
ff Sosiaali- ja terveysministeriö
on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen erikoissairaanhoidon
työnjaosta ja keskittämisestä. Asetuksella on tarkoitus säätää niistä
erikoissairaanhoidon tehtävistä,
jotka kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköihin,
viiteen tai alle viiteen yliopistolliseen sairaalaan.
Asetuksella säädetään keskitettävistä tehtävistä ja niiden
edellyttämistä leikkausmääristä.
Esimerkiksi tekonivelleikkaukset
koottaisiin ympärivuorokautisen
yhteispäivystyksen sairaaloihin,

ff Uusia jäseniä
SAY:n kevätkokouksessa 4.5.2017
Jyväskylässä yhdistyksen jäseneksi
hyväksyttiin Amr Abobakr, Heikki
Haapakoski, Tomi Hurskainen, Salla
Kattainen, Riku-Jaakko Koivunen,
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joissa tehdään vähintään noin
600 leikkausta vuodessa. Muita
keskitettäviä tehtäviä olisivat selkäkirurgia (vähintään 150 leikkausta)
ja syöpäkirurgia (rintasyövässä
vähintään 100 leikkausta, muissa
yleisissä syövissä vähintään 70 leikkausta). Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön
koottaisiin vaativat leikkaukset ja
toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin
200 kappaletta vuodessa ja tietyt
muut tehtävät. Asetus on tarkoitus
antaa kesäkuun lopulla. 

Niina Koponen, Eero Latva-Rasku,
Leena Numminen, Anna Patchev,
Niina Pelkonen, Minna Pentti, Carmen Rekand, Sanna Savikkomaa,
Attila Sebe, Jukka Suutala, Mikael
Tahvanainen ja Henni Tuovinen. 

ff Kaksi uutta toimittajaa
Finnanestiin

Heidi Vanhala (erikoistuva
lääkäri, TAYS EKA) on Tampereelta
vuonna 2012 valmistunut anestesialääkärin taimi, jonka erikoistuminen on edennyt Jokilaakson
sairaalan ja Kanta-Hämeen
keskussairaalan kautta takaisin
Tampereelle ja yliopistosairaalapalveluiden puoliväliin. Vapaa-aikansa tämä pieni runotyttö
jakaa läheistensä lisäksi pianon,
viulun, kirjojen ja juoksun kesken.
Rakastaa historiaa, taidetta ja
matkustelua, haaveilee maailmojen ääristä, valtaisasta kotikirjastosta ja ylimääräisistä tunneista
vuorokauteen.

Inari Listo (erikoislääkäri, HYKS
ATeK) on hiljattain erikoislääkäriksi valmistunut Helsingissä
työskentelevä anestesialääkäri.
Kielen ja kirjallisuuden arvostus on häneen kulttuurikodista
imeytynyt ominaisuus, jota on nyt
mahtavaa päästä ilmentämään
Finnanestin riveissä. Opiskeluaikana tekstiä syntyi pöytälaatikon
lisäksi lääkiksen lehteen ”Boosteriin”, nykyään sopivaa (väitös)
kirjallista projektia odotellessaan
hän keskittyy lähinnä iltasatujen lukemiseen 2- ja 4-vuotiaille
tyttärilleen. Inarin intohimona
ovat ihmiselämän ilmiöt ja tarinat,
mielellään viinilasin ääressä
puiden, vieraita maita koluten tai
työssä kohtaloiden koko kirjoa
ihmetellen.
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