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Lääkäriliiton alaosastojen säännöt muuttuneet

Suomen Anestesiologit -alaosaston vuosikokous  
siirtyy kevääseen

Lääkäriliiton alaosastojen sään-
nöt ovat muuttuneet 2009. Uu-

sien sääntöjen mukaan alayhdistyk-
set pitävät yhden varsinaisen vuo-
sikokouksen keväällä maalis–huhti-
kuussa. Kutsu vuosikokoukseen on 
lähetettävä kirjallisesti, sähköpostit-
se tai ilmoitettava Suomen Lääkäri-
lehdessä vähintään 14 päivää ennen 
kokousta. Alaosasto voi kokoontua 
ylimääräiseen kokoukseen, milloin 
johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi 
tai jos vähintään kolme alaosaston 
jäsentä sitä määrättyä asiaa varten 
kirjallisesti pyytää. Kutsu ylimääräi-
seen kokoukseen on lähetettävä vä-
hintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta.

Anestesiologien alaosastolla on 
aiemmin ollut kaksi vuosikokousta: 
syksyllä Operatiivisten päivien yhte-
ydessä ja keväällä SAY:n kevätkoko-
uksen yhteydessä. Tänä vuonna em-
me siis enää pidä syksyllä vuosiko-
kousta, vaan seuraava vuosikokous 
on keväällä SAY:n kevätkokouksen 
yhteydessä Hämeenlinnassa. Tuossa 
vuosikokouksessa valitaan alaosas-
ton puheenjohtaja ja johtokunnan 
varsinaiset sekä varajäsenet, esite-
tään johtokunnan kertomus edelli-
sen toimintavuoden toiminnasta ja 
taloudesta, esitetään johtokunnan 
ehdotus toiminta- ja taloussuunni-
telmaksi uudelle toimikaudelle se-
kä käsitellään muut kokouskutsus-

sa mainitut asiat ja mahdolliset yli-
määräiset asiat.

Operatiivisten päivien yhteydessä 
alaosasto on järjestänyt viime vuo-
sina yhteissession SAY:n kanssa jos-
tain ajankohtaisesta asiasta. Tätä 
käytäntöä on hyvä jatkaa edelleen. 
Operatiivisten päivien yhteydessä 
alaosasto voi tarpeen mukaan jär-
jestää edelleenkin tietoiskuja ajan-
kohtaisista edunvalvonta-asioista. 
Tähän astihan ko. tietoiskut ovat ol-
leet vuosikokouksessa.

Päivi Nieminen
Suomen Anestesiologit  

-alaosaston sihteeri
paivi.nieminen[a]hus.fi

Edunvalvontauutisia

I Feel Good...

Lääkevalmisteen nimi: Gabapentin Actavis (gabapentiini) 300mg ja 400mg kapselit Käyttöaiheet: Lisähoitona paikallisalkuisissa epilepsiakohtauksissa, joihin 
voi liittyä sekundaarisesti yleistyviä kouristuksia, silloin kun tavalliset epilepsialääkkeet eivät tehoa riittävästi. Kivulias diabeettinen neuropatia ja postherpeettinen 
neuralgia Annostus: Epilepsia (> 12-vuotiaat): Tehokas gabapentiiniannos on 900-3600 mg/vrk. Hoito alkaa 300 mg kovilla gabapentiinikapseleilla. Annos voidaan 
sovittaa tehoavaan annokseen nopeasti muutaman päivän aikana. Kivulias diabeettinen neuropatia ja postherpeettinen neuralgia (aikuiset): Teho saavutetaan 
yleensä annoksella 1800-2400 mg/vrk, mutta yksittäistapauksissa voi olla tarpeellista nostaa annos suurimpaan 3600 mg päiväannokseen. Hoito alkaa 300 mg 
gabapentiinikapseleilla ja annoksen voi sovittaa tehoavaan annokseen muutaman päivän aikana. Kts. valmisteyhteenvedosta tarkemmat ohjeet annoksen 
sovittamisesta sekä erityisohjeita (vanhukset ja potilaat, joiden munuaisten toimintakyky on heikentynyt, hemodialyysipotilaat, riskipotilaat). Vasta-aiheet: 
Yliherkkyys valmisteelle, akuutti haimatulehdus Varoitukset ja varotoimet: Gabapentiinia tulee käyttää varoen potilailla, joilla on monimuotoisia kohtauksia 
mukaan lukien poissaolokohtaukset. Munuaisten vajaatoiminnassa gabapentiinin annos täytyy sovittaa. Gabapentiinihoito tulee lopettaa jos haimatulehduksen 
oireita ilmenee. Varovaisuutta suositellaan potilailla, joilla on ollut psyykkinen sairaus. Epilepsialääkkeiden käyttäjillä on raportoitu itsetuhoajatuksia ja 
–käyttäytymistä. Potilaita tulee seurata näiden varalta,ja asianmukaisen hoidon tarvetta tulee harkita. Valmiste sisältää laktoosia. Gabapentiinilla voi olla 
vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttöön. Yhteisvaikutukset: Vähäiset. Ruuan nauttiminen ei vaikuta gabapentiinin farmakokinetiikkaan. Suositellaan, että 
gabapentiini otetaan aikaisintaan kahden tunnin kuluttua mahahappoa neutraloivan lääkkeen annostelun jälkeen näiden lääkkeiden gabapentiinin biologista 
hyötyosuutta pienentävän vaikutuksensa vuoksi. Raskaus ja imetys: Turvallista käyttöä raskauden aikana ei ole varmistettu, koska käyttökokemusta raskaana 
olevilla naisilla on rajoitetusti. Gabapentiiniä saa antaa raskauden aikana vain, jos hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset haitat. Gabapentiini erittyy 
äidinmaitoon. Haittavaikutukset: Haittavaikutusten on yleensä kuvattu olleen lieviä tai kohtalaisia. Useimmin esiintyneet mahdolliset haittavaikutukset 
ovat: keskushermoston häiriöt, huomiokyvyn heikkeneminen, keskittymiskyky, väsymys, heikotus, ataksia, heitehuimaus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, 
painon nousu, hermostuneisuus, unettomuus, nystagmus, tuntohäiriöt, ruokahaluttomuus. Yhdistelmähoidossa muiden 
antiepileptien kanssa haittavaikutuksia on ilmoitettu esiintyneen noin 50 %:lla potilaista. Harvinaiset ja melko harvinaiset haitat: 
kts. valmisteyhteenveto Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 15.9.2010:  300 mg 50 kaps. 23,22€, 300 mg 100 kaps. 43,21€, 
400 mg 100 kaps. 53,03€ Korvattavuus: Peruskorvattava. Ylempi erityiskorvausryhmä (182) Lisätiedot: Valmisteyhteenveto 
tai Actavis Oy Myyntiluvan haltija: Actavis Group PTC ehf., Islanti Markkinoija Suomessa: Actavis Oy, Klovinpellontie 3, 
02180 Espoo, (09) 348 233, www.actavis.� 

Gabapentin Actavis
300 mg ja 400 mg kapselit
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