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PaRas väiTöskiRJa -PalkinTO
- valintaperusteet vuonna 2013

 SAY:n vuosikokouksen yhteydessä 22.11.2013 palkitaan 
paras anestesiologinen väitöskirja. Suomen Anestesio-
logiyhdistyksen johtokunta muutti vuonna 2009 valinta-
perusteita siten, että parillisina vuosina jaetaan palkinto 
perinteisesti osajulkaisujen impact factoreiden summan 
perusteella ja parittomina vuosina alakohtaisesti kalibroitu-
jen impact factoreiden ja subjektiivisten asiantuntija-arvioi-
den perusteella.

 Vuonna 2013 palkintoa voivat hakea 1.10.2011-
30.9.2013 väitelleet/väittelevät. Paras väitöskirja valitaan 

osajulkaisujen alakohtaisesti kalibroitujen impact factorei-
den ja subjektiivisten asiantuntija-arvioiden perusteella. 
Hakuaika päättyy 30.9.2013.

 Väitöskirja ja vapaamuotoinen hakemus toimitetaan 
SAY:n puheenjohtajalle osoitteeseen Minna Niskanen, KYS, 
Leikkausyksikkö 2, PL 177, 70210 Kuopio.

 Väitöskirja liitetään hakemukseen, vaikka väittelijä olisi 
osallistunut valintaan jo edellisenä vuonna. Sama henkilö ei 
voi saada palkintoa kahta kertaa.

KEVäTKOKOuKSESSA  
KESKuSTELTIIN AudITOINNISTA

 ` Lappeenrannan SAY:n ja SKY:n yhtei-
nen kevätkokous oli puitteiltaan onnistu-
nut toteutuessaan 16.-17.5. aurinkoisen 
lämpimässä kesäsäässä. Osanottajia oli 
yhteensä 113 ja kokouksen yhteydessä 
järjestetyssä näyttelyssä näytteille-
asettajia 29. EKSOTE:n kirurgiylilääkäri 
Antti Hietarannan ja anestesiaylilääkäri 
Seppo Mustolan luoma SAY:n ja SKY:n 
yhteinen ohjelma käsitteli päivystystä ja 
kivunhoidon kysymyksiä. SAY:n omassa 
ohjelmassa olivat aiheina kolloidien 
käyttö ja perioperatiivinen lääketiede. 
Jälkimmäisestä oli luennoimassa Anna 
Hårdemard-Cedborg Karolinskasta 
Tukholmasta.

SAY:n kokouksessa hyväksyttiin jäse-
niksi 13 uutta jäsentä, joista kaksi erikois-
lääkäriä ja 11 erikoistuvaa. Edelleen käytiin 
läpi yhdistyksen piirissä talven aikana pu-
huttaneita asioita, kuten erikoistumiskou-
lutusta ja sen auditointia. Talous käsiteltiin 
pääpiirteittäin, eikä siinä todettu mitään 
yllätyksellistä. Turun Logomossa 26.-
29.8.2013 järjestettävän SSAI-kongressin 
järjestelyt ovat aikataulussa ja osallistujia 
on ilmoittautunut odotetusti. Operatiivi-
sia päiviä ei järjestetä tänä vuonna, sen 

sijaan perjantaina 22.11.2013 järjestetään 
SAY:n vuosikokous Meilahden sairaalassa 
myöhemmin tarkemmin ilmoitettavassa 
tilassa. Vuosikokousta ei voida järjestää 
SSAI-kongressin yhteydessä, koska yh-
distyksen tilikausi vaihtuu syys-lokakuun 
vaihteessa ja yhdistyksen säännöissä mää-
ritellään kokouksen pitopaikaksi Helsinki.

Kevätkokouksen yhteydessä järjes-
tettiin erillinen kokous erikoistumiskoulu-
tuksen auditoinnista. Päätettiin perustaa 
viisihenkinen auditointiryhmä, jonka 
vetäjäksi on suostunut erikoislääkäri 
Miretta Tommila (Tyks). Ryhmään olivat 
valmiita lähtemään mukaan erikoistu-
vat lääkärit Juuso Tamminen (KYS) ja 
Erik Litonius (Hyks). Edelleen tarvitaan 
mukaan kouluttajaprofessoria ja keskus-
sairaaloiden edustajaa. On tarkoitus, 
että auditointiryhmä kyselee keskus-
sairaaloilta niiden halukkuutta auditoida 
omaa erikoistumiskoulutustaan. Myös 
SAY:n puheenjohtaja Minna Niskanen 
ottaa asian esille ylilääkärikokouksessa ja 
kartoittaa työnantajapuolen halukkuutta 
prosessiin.
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