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 ` Suomen Lääkäriliiton tekemä 
Lääkärit Suomessa – Tilastotietoja 
lääkäreistä ja terveydenhuollosta 
2014 on julkaistu 27.1. Tällä hetkellä 
Suomessa on yli 27 000 laillistettua 
lääkäriä, joista työikäisiä ja tässä 
maassa asuvia yli 20 000. Työ-
ikäisistä lääkäreistä 59 % on naisia. 
Yli 54-vuotiaita on työikäisistä laillis-
tetuista yli 25 %. 

Raportin mukaan Suomessa 
on työikäisiä anestesiologian ja 

tehohoidon erikoislääkäreitä 786, 
joista naisia 49 %. Työikäisten 
anestesiologien keski-ikä on 48 
vuotta ja yli 54-vuotiaita on 28 %. 
Erityispätevyyksiä on seuraavasti: 
ensihoitolääketiede 71, kivunhoito 
101, lastenanestesiologia 36, 
neuroanestesiologia 14, obstet-
rinen anestesiologia 20, sydän-
anestesia 65 ja tehohoitolääketiede 
42. Anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäreistä osallistui vuonna 

2014 toimipaikan ulkopuoliseen 
täydennyskoulutukseen 19 % yli 10 
päivää ja 77 % alle 10 päivää, kun 4 % 
ei osallistunut lainkaan. Keskimää-
räinen täydennyskoulutuspäivien 
määrä oli palkallisella työajalla 6,1 ja 
virkavapaalla tai vapaa-ajalla 1,1. 

Raportti on luettavissa koko-
naisuudessaan osoitteessa http://
www.laakariliitto.fi/site/assets/
files/1268/laakarit_suomessa_2014.
pdf. 
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 ` Anestesiologian ja  
tehohoidon erikoislääkärikuulustelu 6.2.2015

1. Laktaattiasidoosi.

2. Tehohoidon pisteytysjärjestel-
mät – sairauden vaikeusaste 
– resurssienkäyttö (hoitointer-
ventiot, hoitoisuus) – pisteytys-
järjestelmien käyttö. 

3. Vasoaktiiviset lääkkeet ja aivojen 
verenkierto.

4. Leikkauksen jälkeinen kognition 
huononeminen (POCd) ei-sydän-
leikkauspotilaalla: riskitekijät ja 
mahdollinen etiologia.

5. Loppuraskauden aikaisten fy-
siologisten muutosten merkitys 
yleisanestesiaa annettaessa.

6. Leikkauksen jälkeinen kivunhoito 
vanhuksella.

SAY:n edustajaksi SSAI:n Clinical Practice -komiteaan?

Oletko kiinnostunut vaikuttamaan anestesiologian ja tehohoi-
don erikoisalan kehitykseen pohjoismaissa? Nyt siihen on tilai-
suus. SAY etsii seuraajaa dosentti Kai Kiviluomalle SSAI:n Clinical 
Practice -komiteaan (ks. http://www.ssai.info/organization/
ssai-committees/clinical-practice-committee/). 

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sähkö-
postin välityksellä SAY:n puheenjohtaja Tarja Randellille (tarja.
randell[a]hus.fi) viimeistään 30.4.2015. Hakemuksessa pyy-
detään tuomaan esille ne ansiot, joiden hakija uskoo erityisesti 
auttavan tehtävän menestyksellistä hoitamista. Hakemuksen 
liitteeksi korkeintaan kahden sivun mittainen CV. Valinnan tekee 
SAY:n johtokunta. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutusvaliokun-
nan nykyinen jäsen Kai Kiviluoma (kai.kiviluoma[a]ppshp.fi).
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