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Taistelu jatkuu

T

ätä lukiessanne uusi SAY:n johtokunta on
jo valittu. Väistyneenä puheenjohtajana
haluan kiittää kuluneesta viidestä vuodesta, joista kolme varapuheenjohtajana
ja kaksi puheenjohtajana, kaikkia tuona aikana
SAY:n johtokunnassa olleita ja muita yhdistyksessämme kuten myös SSAI:ssa toimivia kollegoja.
Kokoukset ovat olleet antoisia, ja välillä runsaankin keskustelun tuoksinassa olemme saaneet
vietyä asioita eteenpäin ja tehneet tärkeitä linjauksia. Tätä yhteistyötä jään kaipaamaan. Yhdistystoiminta on vapaaehtoista eikä siihen käytettyä
aikaa ja vaivaa rahalla palkita. Palkkioksi saa
paljon muuta, tutustuu uusiin persooniin muista
Suomen sairaaloista, oppii paremmin ymmärtämään erilaisia olosuhteita ja valaistuu monen
asian taustasta. Ennen kaikkea SAY:n johtokunnalla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa
moneen erikoisalamme koulutusta ja toimenkuvaa
koskevaan asiaan. Toivottavasti yhteisten asioiden
hoitoon löytyy tulevina vuosina intoa, sillä jos me
emme itse hoida asioitamme, niin meitä koskeva
päätöksenteko valuu äkkiä pois käsistämme.
Mieleenpainuvia saavutuksia on ollut kaudellani useita. 60-vuotisjuhlallisuudet viime syksynä
hoituivat erinomaisesti innokkaan juhlatoimikunnan ansiosta eikä vapaaehtoisia ollut vaikea
saada tähän tehtävään. Kevätkokouksia järjestäneet ylilääkärit ansaitsevat kiitoksensa, sillä
tilaisuudet ovat olleet lämminhenkisiä ja puitteet
hienot. SSAI:n kokous Turussa oli hyvää mainosta niin turkulaisille itselleen kuin koko Suomen
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anestesiologikunnalle. Auditointitoimikunta ja
anestesiasuosituksia päivittävä työryhmä ovat
aloittaneet toimintansa ja niistä kuulemme jatkossa lisää. Tämä Finnanest puhukoon puolestaan
paljosta muusta.
Johtokunta saa ajoittain ehdotuksia asioista,
joihin tulisi ottaa kantaa tai puuttua. Niinpä johtokunnan tulee olla arvovaltainen, jotta se pystyy
viemään esille otettuja kysymyksiä eteenpäin.
Professoriedustus johtokunnassa on tämän vuoksi tärkeä, tämän lisäksi tarvitaan jäseniä, jotka
edustavat tehtäviensä puolesta työnantajaa, kuten
myös erikoistuvia lääkäreitä alueellisen edustuksen lisäksi. Ei riitä, että asioita nostetaan esille,
jonkun on myös tartuttava niihin konkreettisesti
ja ruvettava tekemään.
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreiden toimenkuva muuttuu ympäröivän maailman
muuttuessa. Muutokset on syytä ennakoida ja
havaita ajoissa. Leikkaustoiminnan ohjauksen ja
ensihoidon suhteen olemme olleet hyvin kartalla
alusta pitäen. Kukaan ei enää kyseenalaista anestesialääkäreiden pätevyyttä leikkaussalitoiminnan
esimiehinä tai ensihoidon ammattilaisina. Nyt
eletään aikaa, jolloin terveyspalvelujen kysynnän
ja tarjonnan välistä epäsuhtaa yritetään ratkaista
prosessimalleilla ja osaamiskeskuksilla. Meitä tullaan tarvitsemaan toimenpiteisiin tulevien potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon asiantuntijoina, jos
itse niin haluamme ja toimimme sen mukaisesti.
Onnea ja menestystä uudelle johtokunnalle! 
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