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Matkakertomus

Ehkei nyt ihan sentään, mutta melkein. 
Amerikan sydänanestesiologien, Society of 
Cardiovascular Anesthesiologists (SCA), 

massiivinen ruokatorviultraäänikurssi oli tänäkin 
vuonna maineensa veroinen. Itse asiassa helmikui-
nen, viikon mittainen kurssi koostuu kahdesta osas-
ta. Surgical Anatomy Wet Laboratory and Basic 
Trans-eophageal Echo kestää maanantaista keski-
viikkoon ja Clinical Decision Making in the Cardiac 
Surgery Patient torstaista lauantaihin.

Kurssimatkan korkean hinnan takia varmaankin 
lähes kaikki monisatapäisestä osanottajakunnasta 
olivat valinneet molemmat osat, vaikka oppimisen 
kannalta olisi ehkä ollut viisainta ottaa jompikum-
pi. Kun näet luennot, demonstraatiot ja work shopit 
kestivät melkein joka päivä aamu-kahdeksasta ilta-
yhdeksään – paria puolen tunnin kahvipaussia ja yh-
tä puolentoista tunnin taukoa lukuunottamatta, ai-
van kaiken sisäistäminen tuskin oli mahdollista. On-
neksi ulkona paistanut helteinen aurinko ei häirin-
nyt, sillä amerikkalaiseen tapaan luentosalin huip-
putehokas ilmastointi piti mielen virkeänä, melkein 
viime minuuteille saakka. Jos mielii osallistua sa-
taprosenttisesti ja omaksua edes suurimman osan 
kurssista, kannattaa mielestäni hankkia sittenkin ai-
nakin jonkinlaiset TEE-perusteet. Vaikka alkuosa 
onkin ”basicia”, englanninkielisten luentojen seu-
raamista helpottaa paljon, jos on jonkin verran pitä-
nyt echoanturia kädessä ja lueskellut ainakin perus-
asiat etukäteen.

Toinen ”must” kurssin menestyksekkäälle läpivie-
miselle on ainakin jet lagista kärsivälle parin päivän so-
peutuminen aikaeroon ja ilmastoon ennen itse luen-
tojen alkamista. Kun luento-ohjelma alkaa, ei luento-
jen ja hotellihuoneen väliin juuri muuta mahdu-
kaan. Itse kongressihotellin, Sheraton San Diego 

Hotel and Marina, hintalaatusuhde on järkyttävä – 
rahoille ei kerta kaikkiaan saa vastinetta! Mutta kun 
ohjelma on niin intensiivinen, niin samassa paikassa 
asumisesta on fyysistä etua. Sheraton sijaitsee nimit-
täin lentokenttää vastapäätä Harbor Islandilla, jonka 
lähistössä on vain huvipursia ja hotelleja, ja siis tie-
tysti lentokenttä! Lyhyen kävelymatkan päässä ei ole 
valitettavasti yhtään keskihintaluokan majataloa.

Paljon muuta moittimista kurssissa ei olekaan. Ai-
nakin tänä vuonna sisältö oli kerrassaan upea: mel-
kein kaikki mitä olet aina halunnut tietää TEEstä – 
mutta et ole aikaisemmin ymmärtänyt!

Ensimmäinen päivä käsiteltiin ultraäänen perus-
teita, 2D-kuvantamisen perusteita, anatomisia har-
vinaisuuksia ja virhelähteitä. Illalla oli live demonst-
raatioita transtorakaalisesta sydämen ultraäänitutki-
muksesta.

Toisena päivänä jauhettiin LV- ja RV-funktioita 
ja dysfunktioita, systolista ja diastolista vajaatoimin-
taa, läppävikoja ja kongenitaalisia sydänvikoja; illal-
la kokoonnuttiin tutkimaan vielä vasemman kam-
mion liike-epäsuhtia.

Kolmas päivä alkoi possun sydämen pienryhmä-
dissektiolla, jota rikasti itse Carlos Duran, mitraa-
liläpän anatomisen luokituksen amerikkalainen isä. 
Erityisen antoisaa oli katsella Duranin hienoja kuvia 
roomalaisista katakombeista ja holveista ja kuunnel-
la hänen pohdintaansa hiippaläpän todellisesta ole-
muksesta. ”Miten määrittelette mitraaliläpän? Itse 
asiassa sehän ulottuu toiminnallisesti annuluksesta 
ukkovarpaaseen saakka!” Päivä jatkui hienoilla kat-
sauksilla TEEstä päivystyspoliklinikalla, teholla, ve-
risuonikirurgiassa ja katetrisaatiolabrassa. Tosi hyvä 
päätös päivälle oli hemodynamiikka workshop.

Kurssin toinen osa oli oikeastaan alkuosan syven-
tävää tarkastelua. Mitä teet, kun yllätyslöydökse-
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nä ohitusleikkauspotilaalla toteat induktion jälkeen 
2+ MR? Entä intraoperatiivinen AS? Pitäisikö TEE 
kuulua rutiinimonitorointiin ohitusleikkauksissa? 
TEE ja off-pump kirurgia? SAM, kardiomyopatiat, 
VAD, Total Artificial Heart, Sydänkirurgian tulevai-
suus. Siinä vain joitakin toisen osan aiheista, jotka 
olivat erittäin hyvin valittuja.

Aivan uusimmista tekniikoista puhuttiin hyvin 
vähän. 3D kuvantamisesta ei ollut varsinaista luen-
toa, mutta siihen saattoi tutustua UÄ-koneiden val-
mistajien standeilla. Niinikään kontrastiechosta tai 
strain kuvantamisesta kuultiin vain lyhyesti.

Entä sitten luennoitsijat? Amerikkalaisia huip-
puja kaikki tyyni. Mutta onhan siinä maassa mis-
tä valita: monet luennoitsijoista olivat oppikirjojen 
kirjoittajia (Perrino, Thys, Cahalan, Kronzon) tai 
tunnettuja tutkijoita (Shernon, Shanewise, Savage, 
Cheung) tai muuten vain tuttuja aikaisemmista ko-
kouksista. Oikeastaan kaikkia luennoitsijoita leimasi 
syvä kokemus ja alan viisaus, joka teki suuren vaiku-
tuksen. Esitysten tekninen toteutus ei niin ikään jät-
tänyt toivomisen varaa. Lähes kaikki tulivat Power-
Pointilta videotykillä tai muulta tietokoneohjelmal-
ta. Kurssin syllabuskin on ihan siedettävä kaksiosai-
nen kirjanen.

Kun pari vuotta sitten osallistuin EACTAn, Eu-
roopan sydänanestesiologiyhdistyksen ensimmäisel-
le sydämen ruokatorviultraäänikurssille Uppsalas-
sa, tarjoutui nyt hyvä tilaisuus vertailuun. EACTAn 
kurssi oli jonkin verran suppeampi, mutta muuten 

rakenteeltaan San Diegon kurssin kaltainen. Sydä-
men dissektioon käytettiin Uppsalan kurssilla enem-
min aikaa ja demonstraatiot olivat huolellisemmat. 
Henkilökohtaiseen harjoitteluun transtorakaalisella 
anturilla Ruotsissa oli varattu enemmin aikaa kuin 
nyt SCA:n kurssilla. Uppsalan kurssin luennoitsi-
joista suurin osa oli eurooppalaisia asiantuntijoita 
ja luentojen taso hyvä sekin. Ehkä Amerikan kurssi 
oli perusteellisempi ja kokonaisuus hallitumpi. Täh-
täähän SCA:n kurssi selkeästi TEE-tutkintoon, jon-
ka suorittaminen ei nyt ole aivan välttämätöntä ju-
ridisesti mutta taloudellisesti kyllä: jos takataskussa 
on suoritettu TEE-lisenssi, voi amerikkalainen kol-
lega lisätä laskuun sievoisen summan suoritusta tut-
kimuksesta nukutuksen lisäksi! Luulisin kuitenkin 
EACTAn kurssin kehittyvän varsin kilpailukykyi-
seksi SCA:n kurssiin verrattuna. Varmasti merkit-
tävä tekijä on hinta; tuleehan europppalainen kurs-
si monin verroin edullisemmaksi kuin matka toiselle 
puolelle Atlantia! Tämä saattoi olla syynä siihen, että 
nyt San Diegossa eurooppalaisia oli peräti vähän, ei-
kä Suomesta itseni ohella lainkaan muita.

Molempiin kurssiin osallistumiseni mahdollis-
ti SAY:n ja SSAY:n matka-apurahat, joista olenkin 
yhdistyksellemme ikuisesti kiitollinen.           r
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