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ACTA ANAESTHESIOLOGICA 
SCANDINAVICA -verkkoversio  
vuonna 2014

 ` Wiley ja SAY haluavat edistää Acta 
 Anaesthesiologica Scandinavica -verkko-
version käyttöönottoa SAY:n jäsenistön 
keskuudessa vuonna 2014.

Viime vuosikymmenen aikana tapah-
tunut tieteellisten julkaisujen verkkover-
sioiden kehitys on mahdollistanut, että 
digitaaliset tutkimusartikkelit ovat tulleet 
merkittäväksi interaktiiviseksi tutkimus-
välineeksi ja ympäristöystävälliseksi tavaksi 
levittää tieteellistä tutkimusta.

Vuonna 2014 SAY:n jäsenillä on mah-
dollisuus tilata Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica joko paperi- ja verkkoversiona 
tai pelkästään verkkoversiona. Verkkoversio 
on oletusvalintana SAY:n jäsenelle, joka ei 

ilmoita aktiivisesti halustaan saada myös 
paperiversiota.

Ota yhteyttä SAY:n osoiterekisterin 
hoitajaan (toimisto[a]say.fi), jos olet SAY:n ja 
SSAI:n jäsen ja siten Acta  Anaesthesiologica 
Scandinavican tilaaja ja jos et ole jo saanut 
ohjeita sähköisen rekisteröinnin toteutta-
miseen. Tarvitsemme ajan tasalla olevan 
sähköpostiosoitteesi, johon voimme lähet-
tää rekisteröintiohjeet. Näin voit hyödyntää 
jäsenyyteen kuuluvan oikeuden Actan verk-
koversioon. Toivomme, että pidät siitä! 

SAY ja Wiley

Mattias ebeling

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN 
TIEDOTuSSuOSITuS HYVÄKSYTTY

 ` Lääkäriliiton ja Journalistiliiton hallitukset 
ovat vuoden 2013 lopulla hyväksyneet 
lääkärien ja toimittajien yhteisen tiedotus-
suosituksen. Se on laadittu tilanteita varten, 
joissa ammattieettistä harkintaa ja rajan-
vetoa tarvitaan lääkärien ja toimittajien 
kohdatessa.

Lääkäreillä ja journalisteilla on omat 
ammattieettiset norminsa. Lähtökohtaisesti 
lääkärin on hyvä suhtautua myönteisesti 
julkisuuteen. Journalistille lääkäri on tärkeä 
asiantuntija yleisöä kiinnostavissa kysymyk-
sissä.

Terveydenhuollossa työskentelevien 
toiminnan on oltava mahdollisimman avoin-
ta. Tiedottamisessa on otettava huomioon, 
mitä lainsäädännössä määrätään lääkärin 
vaitiolovelvollisuudesta.

Hyväksytyssä suosituksessa on ohjeita 
myös sosiaalisessa mediassa käyttäytymi-
sestä. Toimittajien on tarkistettava sosiaa-
lisessa mediassa tiedon todenperäisyys ja 

varmistettava tiedon julkaisijan henkilölli-
syys. Lääkäri edustaa sosiaalisessa me-
diassa aina koko ammattikuntaa. Lääkärin 
sosiaalista kanssakäymistä säätelevät lait ja 
ammatilliset käyttäytymissäännöt koskevat 
myös tätä viestintävälinettä.

Tiedotussuositus sisältää myös suo-
situksia haastattelutilanteista, teksti- ja 
piilomainonnasta ja onnettomuuksista 
tiedottamisesta. 

Lääkäriliiton ohje sosiaalisesta mediasta
http://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-
tyoelama/liiton-ohjeet/sosiaalinen-media/

Lääkäriliiton ja Journalistiliiton yhteinen 
tiedotussuositus
http://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-
tyoelama/suositukset/tiedotussuositus/ 

RJ

Anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkärin oikeudet  
saaneita 30.8.–31.12.2013

Jenni Aittokallio 25.10.
Annika Aun 31.8.
Jarno Jokelainen 20.11.
Samuli Jokinen 26.11.
Jenni Kanerva 31.12.
Aiki-Kadri Kask 31.10.
Lauri Kiehelä 30.10.
Laura Lindahl 6.11.
Ville Mäkelä 18.9.
Kati Rautaneva 14.11.
Juhani Stewart 9.10.
Pawel Lszek Wojas 24.11.

uusia ensihoitolääketieteen 
erityispätevyyksiä

Katja Peräjoki 30.12.

LISÄ- 
KOuLuTuS- 
OHJELMAN  
KuuLuSTELu 
Tehohoitolääketiede 7.2.2014

1. Traumapotilaan tehohoidon 
periaatteet

2. Vatsa-asento vaikeassa 
kaasujenvaihtohäiriössä

3. Tehohoitopotilaan 
lihasheikkous (critical illness 
polyneuropathy or myopathy, 
CIP/CIM)

4. Anafylaksia
5. Akuutti keuhkoembolia
6. Tehohoitopotilaan 

energiatarpeen arviointi
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