
Operatiivisten  
päivien abstraktit

 fVuoden 2021 Operatiiviset 
päivät järjestetään Helsingissä. 
17.–19.11.2021. Perinteiseen ta-
paan jäsenistöllä on siellä loistava 
mahdollisuus esitellä tutkimustu-
loksiaan ja projektejaan vapaiden 
esitelmien sessioissa. Parhaat 
esitykset palkitaan!

Vapaisiin esitelmiin poh-
jautuvat kirjalliset abstraktit 
julkaistaan Operatiivisia päi-
viä edeltävässä Finnanestis-

sa 4/2021. Abstraktit tulee 
lähettää Word-tiedostona 
sähköpostitse osoitteeseen 
  matti . reinikainen @ kuh.fi 4.9.2021 
mennessä.

Abstraktin muoto kuvataan 
malliabstraktissa ja lisäksi pohja 
löytyy sähköisenä lehden netti-
versiosta. Ohjeet suullisesta 
osuudesta ja session aikataulusta 
lähetetään abstraktin toimitta-
neille. Olethan ajoissa liikkeellä! 

Ehdota Pro 
Anaesthesia 
Fennica 
-palkinnon saajaa

 fPro Anaesthesia Fennica -palkinto 
jaetaan Operatiivisilla päivillä keskiviik-
kona 17.11.2021. Palkinto myönnetään 
SAY:n jäsenelle hänen ansioistaan 
anestesiologian ja tehohoidon erikois-
alan edistämisessä. Ansioita, joiden 
perusteella palkinto myönnetään, ei 
ole tarkkaan rajattu. Tarkoituksena on 
palkita erityisesti erikoisalan kehitys-
tä edistäneitä käytännön kliinikkoja. 
Tieteellinen meritoituminen ei ole 
välttämätöntä. Kollegiaalisuus ja aktii-
vinen ote opetuksessa voivat myös olla 
valinnan perusteina.

Aikaisemmin Pro Anaesthesia 
 Fennica -palkinnon ovat saaneet 
 Mirja Eerola 1982, Inkeri Kivalo 1984, 
Risto Collan 1986, Jaakko Korkeila 1995, 
Olli Pentti 1998, Lauri Haapaniemi 1999, 
Arno Vuori 2015, Tuula Rajaniemi 2016, 
Jouni Ahonen 2017, Kirsimarja Metsä-
vainio 2018, Tarja Randell 2019 ja Ilkka 
Parviainen 2020.

Nyt voit ehdottaa SAY:n johtokunnal-
le kollegaa, joka ansaitsee tämän kun-
nianosoituksen. Ehdotukset perustelui-
neen tulee lähettää 30.9.2021 mennessä 
SAY:n puheenjohtajalle osoitteeseen 
 eija . junttila@fimnet.fi 

SAY:n vuoden väitöskirja
 f SAY:n vuoden väitöskirja 

-palkinto jaetaan Operatii-
visilla päivillä keskiviikkona 
17.11.2021. Vuoden väitöskirja 
valitaan 1.10.2019–30.9.2021 
välillä väitelleiden/väittelevien 
hakijoiden joukosta. Tänä 
vuonna paras väitöskirja va-
litaan osajulkaisujen viittaus-
kertoimien ja asiantuntijaraa-
din arvioi den perusteella.

Vapaamuotoisesta ha-
kemuksesta tulee käydä ilmi 
väitöskirjan nimi, osa töiden 
otsikot kirjoittajineen, julkaisu-

foorumit ja lehtien viittaus-
kertoimet eli impact factor 
-luvut. Viittauskertoimet tulee 
ilmoittaa käyttäen vuoden 
2020 tietoja (Web of Science 
Journal  Citation Reports). Ha-
kemuksen lisäksi hakijan tulee 
lähettää SAY:n puheenjohtajal-
le myös väitöskirja sähköises-
sä muodossa pdf-tiedostona 
tai siihen vievänä linkkinä. 
Lähetä hakemuksesi 30.9.2021 
mennessä SAY:n puheenjohta-
jalle sähköpostiosoitteeseen 
 eija . junttila@fimnet.fi 

Eduardo de Robertis valittu 
ESAIC:n uudeksi presidentiksi

 f ESAICin Council valitsi italialaisen 
Eduardo de Robertiksen uudeksi 
presidentikseen maaliskuun puoli-
välissä pidetyssä etäkokouksessaan. 
Pandemia mutkisti tätäkin asiaa, sillä 
valinta olisi sääntöjen mukaan tullut 
tehdä jo marraskuun kokouksessa 
ja siksi uuden presidentin virkakausi 
lasketaan alkaneen jo tammikuun 
alusta.

Minulle Eduardo on tuttu jo yli 
10 vuoden takaa, European Board 
of Anaesthesiology:n, UEMSin 
anestesiologien sektion aktiivisena 
jäsenenä ja sitten ESAn Guidelines- 
komitean puheenjohtajana. Tehohoi-
don liittäminen osaksi yhdistyksen 
nimeä on ollut hänelle tärkeä asia, 
nimihän on nyt Euroepan Society of 
Anaesthesiology and Intensive Care 

(ESAIC). Ammattikunnan yhtenäisyys 
on Eduardolle tärkeä asia. Hän on 
erityisen kiinnostunut edistämään 
datan louhintaan liittyvää tutkimusta 
(big data) ja potilasturvallisuutta. 
Koulutuksen kehittäminen on myös 
lähellä hänen sydäntään.

Ihmisenä Eduardo on vaatimaton, 
mutta helposti lähestyttävä. Puheen-
johtajan vaalin hän voitti ylivoimaisella 
ääntenenemmistöllä, vaikka kilpailija-
na oli toinen hyvin ansioi tunut ESAIC- 
aktiivi. Toivotamme onnea Eduardolle 
hänen vaativassa tehtävässään! 

Leila Niemi-Murola
Dosentti, erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen koordinaattori, erikoislääkäri
HY Clinicum ja HYKS ATeK, Meilahden leikkausosasto
Leila.niemi-murola@hus.fi
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Operatiivisten päivien 2021 abstraktimalli. Otsikko Arial-fontilla, kirjasinkoolla 12.

Kirjoittajien nimet muodossa Etunimi Sukunimi1, Toinen Kirjoittaja1,2, Kolmas Kirjoittaja3. Times New Roman, koko 
10. Nimen perässä on yläindeksi viitaten toimipaikkaan (tai -indeksit viitaten toimipaikkoihin).
1Affiliaatiot, Times New Roman, koko 10. Esim. 1Vatsakeskus, HUS, 2Kliininen laitos, Turun yliopisto, 3Ensihoito-
keskus, OYS.

Tutkimuksen tarkoitus. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstrakti kirjoitetaan suoraan tälle 
pohjalle korvaten nykyinen teksti omalla tekstillä. Väliotsikot, fontti-, riviväli- ja reunusasetukset tulee 
säilyttää. Tekstin maksimipituus ilman otsikko- ja kirjoittajatietoja on 250 sanaa. Tämän lisäksi saa 
olla kuvia tai taulukoita abstraktin lopussa, mutta myös niiden kanssa abstraktin tulee mahtua yhdelle 
A4-sivulle. Kuva lähetetään erillisenä mahdollisimman korkearesoluutioisena tiedostona (esim. JPEG 
tai TIFF –muodossa, word-tiedostoon upotettuja kuvia ei voida käyttää julkaistavan abstraktin taitossa). 
Kuvat numeroidaan ja niihin tulee viitata tekstissä (kuva 1). Kuvaan tulee aina kuvateksti: sen tulee 
selittää kuvan sisältö niin, että kuvan voi ymmärtää abstraktia lukematta. Taulukot numeroidaan ja 
niihin tulee viitata tekstissä (taulukko 1). Taulukon yläpuolelle tulevan otsikkotekstin tulee selittää 
taulukon idea niin, että sen voi ymmärtää abstraktia lukematta.

Aineisto ja menetelmät. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstraktin pääkohdat ovat tutkimuk-
sen tarkoitus, aineisto, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Väliotsikot lihavoidaan. Kappalejako 
toteutetaan yhdellä tyhjällä rivillä. Lähdeviitteet esitetään tekstissä yläindeksinä olevana numerona1. 
Kannattaa viitata vain tärkeisiin ja hyvälaatuisiin julkaisuihin2.

Tulokset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11.

Johtopäätökset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. HUOM! Tekstin mahdollisten kuvien kera on 
mahduttava yhdelle A4-arkille. Tiedoston tallennusnimessä on mainittava yhden kirjoittajan suku
nimi. Kieli: suomi. Abstraktit on lähetettävä 4.9.2021 mennessä sähköpostin liitetiedostona SAY:n 
varapuheenjohtajalle Matti Reinikaiselle osoitteeseen matti.reinikainen@kuh.fi

Viitteet
1. Palanne R ym. Effects of anaesthesia method and tourniquet use on recovery following total knee 
arthroplasty: a randomised controlled study. Br J Anaesth 2020; 125: 762–72.
2. Waltari, M. Mikael Karvajalka. 18. painos. WSOY, 2002.

Kuva 1. Esimerkki kuvatekstistä: Teho-osastoilla hoidettujen COVID-19-potilaiden sairaalakuolleisuus 
ikäryhmittäin.

Taulukko 1. Esimerkki taulukosta: COVID-19-potilaiden tehohoito epidemian eri vaiheissa.

Ajanjakso Kesä ja kevät 2020 Syksy 2020 ja 2021
Hoitoajan mediaani (kvartiiliväli), vrk 13 (5–19) 7 (4–14)
Invasiivista hengityslaitehoitoa saaneiden osuus (%) 62 51
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CALL FOR APPLICATIONS

The 20th Scandinavian Training Program  
in Intensive Care Medicine

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) arranges an advanced training program in 
Intensive Care Medicine for doctors working in Nordic hospitals. The main purpose of the program is to prepare future senior 
intensive care specialists and ICU directors for their ever more complicated tasks. Working in groups and building networks with 
Nordic colleagues is an essential part of the program. 

 § The former entry requirement to have passed the part one 
examination of the European Diploma in Intensive Care 
Medicine (EDIC 1) is now lifted to facilitate recruitment to 
the program. 

 § The delegates are still encouraged to take the EDIC 1 
during the two year program to strengthen their base for 
problem-oriented presentations, case discussions, hot 
topics, pro – con debates etc. 

 § An academic approach, based on Nordic intensive care 
medicine, will be applied to all topics. 

 § Selected ICU projects must be presented at a future SSAI 
congress.

 § The training period is 2 years, starting January 2022 
including any necessary (post)pandemic adaptation.

 § The number of delegates in the program is limited to 30. 
 § If less than 15 applicants qualify, the program may be 

postponed for one year.

APPLICATIONS SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING:

1. The application form complete and signed by 
the applicant and the head of department.

2. Curriculum vitae. 
3. Personal letter informing about the applicant’s 

motivation and expectations from the program.
4. Letter of recommendation from a superior documenting 

the applicant’s interest in and commitment to intensive 
care medicine.

5. Suggested clinical rotation in different ICUs during 
the two-years training period.

6. ICU project proposal including an academic tutor. 
Define topic/title and design the project (background info, 
aim, hypothesis, methods and timetable (250–500 words 
plus references).

7. Proof of membership of a national body within 
the SSAI.

8. A picture. A recent electronic picture of the applicant.

For further information see www.SSAI.info

Applications with attachments should be addressed to the director of the program, Associate Professor Christian Rylander, and 
sent by e-mail to Katja Andersson at Katja.Andersson@surgsci.uu.se before September 1, 2021.
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