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SAY:n ja SSAI:n kuulumisia

Y

hdistyksemme nykyisen johtokunnan
toimikausi lähenee loppuaan ja aktiivisia
jäseniä kaivataan uuteen kokoonpanoon.
Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan lisäksi vapautuu kaksi muuta hallituspaikkaa. Vaalitoimikuntaa johtavaan Pertti Pereen (Hyks) kannattaa olla yhteydessä, jos olette itse kiinnostuneita tai
tiedätte sopivia ehdokkaita johtokuntaan.
Kuluneena toimintavuonna olemme kokoontuneet neljä kertaa ja kaksi on vielä jäljellä.
Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Helsingissä. Elokuussa kokoonnuimme Turussa SSAI:n
kongressin yhteydessä. Kiitokset vielä kerran turkulaisille kollegoille upeista järjestelyistä! Puitteet
olivat mahtavat ja tieteellinen ohjelma onnistunut.
Suomen kesä ja Turku näyttivät parhaat puolensa. Kokouksesta jäi osanottajille taatusti mieluisia
muistoja.
Myös SSAI:n hallitus kokoontui Turussa. Suomea siinä edustavat SAY:n puheenjohtaja, SAY:n
valitsema edustaja ja rahastonhoitaja Tom Silfvast.
Tämänhetkinen SAY:n edustaja Riikka Takala on
erovuoroinen ja paikka vapautuu. Kokouksessa
mukana olivat myös SSAI:n koulutuskomitean
puheenjohtaja Leila Niemi-Murola ja Klaus
Olkkola SSAI:n kokouksen järjestelyvastaavana.
Tutkimuskomitean uutena suomalaisjäsenenä
aloittaa Arvi Yli-Hankala. Komitealle on tullut
ennätysmäärä apurahahakemuksia yhteispohjoismaisiin tutkimushankkeisiin. Pelisääntöjä ja jakoperusteita ollaan vasta rakentamassa, joten on
tärkeää että saamme äänemme kuuluville. SSAI:n
koulutusohjelmat jatkavat entiseen tapaan. Suomessa on oma tehohoidon koulutusohjelmansa,
joten myös uusia pohjoismaisen yhteistyön muotoja etsitään. Ensi keväänä pidetään Helsingissä
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on uusi SSAI:n kaksivuotinen koulutusohjelma,
jonka suunnittelussa on ollut mukana Markku
Hynynen. Markku kertoi ohjelmasta syyskuussa Oulun anestesiaylilääkäreiden kokouksessa.
Ohjelmaa pidettiin hyvin tarpeellisena ja se sai
myönteistä palautetta kuulijoilta.
Erikoislääkärikoulutus on uudistumassa. SAY
antoi STM:lle lausuntonsa ja piti lakimuutosten
ja asetusten päämäärää kannatettavana ja tarpeellisena, jotta erikoislääkärikoulutuksen sisältö
ja määrä vastaisivat palvelujärjestelmän tarpeisiin
eikä ylikoulutusta pääsisi syntymään. Lausunto on nähtävissä SAY:n kotisivuilla. Uusiutuva
erikoislääkärikoulutus tekee anestesiologian ja
tehohoidon koulutuksen auditoinnin entistä tarpeellisemmaksi. Tästä keskusteltiin myös anestesiaylilääkäreiden ja kouluttajien kesken Oulussa.
Nyt vallitsee asian suhteen vahva tahtotila ja erikoistuvat, kouluttajat, työnantajien edustajat sekä
SAY ovat kaikki hankkeeseen sitoutuneita.
Kevätkokous pidetään ensi vuonna Vaasassa
toukokuussa yhdessä Suomen Kirurgiyhdistyksen
kanssa. Lappeenrannan viimekeväisen kokouksen
anti oli kaikin puolin, myös taloudelliselta kannalta ilahduttava. Yhdistyksemme taloudellinen
tila on melko vakaa. Myönteiseen taloudelliseen
kehitykseen ovat vaikuttaneet jaosten tuottoisa
koulutustoiminta sekä Finnanestin ilmoitustulot.
Edustava lehti ja korkeatasoinen sisältö tuottavat
jäsenkunnalle hyötyä monessa mielessä. Operatiiviset päivät tullaan pitämään 26.-28.11.2014
Messukeskuksessa. Alustavana yhteissession aiheena on Tukos ja hemostaasi. Tämänvuotinen
sääntömääräinen vuosikokous on Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä 22.11.2013 iltapäivällä.
Tervetuloa mukaan SAY:n toimintaan ja
päättämään aktiivisen yhdistyksemme yhteisistä
asioista! 
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