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SAY SKY 2018 KUUSAMOSSA OLI MENESTYS!
ff SAY:n ja Suomen Kirurgiyhdistyksen yhteinen kevätkokous on viime
vuosina kärsinyt osanottajapulasta.
Järjestäjäpaikkakunnalla kokouksen
kasaaminen on tarkoittanut isoa työmäärää, joka on tahtonut kasaantua
yksittäisten henkilöiden niskaan.
Tänä vuonna päätettiin siirtää
kevätkokousta hieman aikaisemmaksi ja pitää se hiihtokeskuksessa.
Valituksi tuli Ruka. SAY:n johtokuntaa
lähellä olevalta taholta on arveltu,
että päätökseen ovat ehkä loppumetreillä saattaneet vaikuttaa jopa
puheenjohtajan juuret Kuusamossa.
Ja kerrankin kokouspaikalle oli lyhyt
matka Pohjois-Suomesta! Ohjelmaa
ryhtyi tarmokkaasti kasaamaan juuri
Kaliforniasta palannut erikoislääkäri
Erik Litonius Helsingistä.

Tykkykuusia Rukalla.
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Kokous oli monella mittapuulla
menestystarina: osallistujia oli lähes
kolminkertainen määrä pariin viime
vuoteen verrattuna, ohjelma oli erittäin tasokas ja keskustelu esitysten
jälkeen vilkasta. Anestesiologien ja
kirurgien hedelmällisissä yhteissessioissa pohdittiin komplikaatioita ja
hoidon rajauksia. Kuusamon luonto
oli kauneimmillaan sekä päivällä
että yöllä. Torstaina jäi aikaa myös
muutaman tunnin virkistäytymiselle
ulkoilmassa, ja sää suosi hiihtäjiä.
Kokousväki jaksoi sankoin joukoin
mukaan vielä perjantaiaamunakin,
jolloin käytiin läpi erittäin kiinnostavia, opettavaisia ja hauskojakin
potilastapauksia. Kilpailussa kolmanneksi sijoittui Mattias Ebelingin
tapausselostus, jonka otsikko oli

”Laparoskopia ja laktaattiasidoosi”,
ja toiseksi Kati Rautanevan ”Torstaivispaus”. Ykkössijalle nousseen Sara
Toivakan esityksessä ”Postoperatiivinen asidoosi” kuvattiin SGLT2-estäjä empagliflotsiinin aiheuttama
normoglykeeminen asidoosi tyypin
2 diabetesta sairastavalla potilaalla.
Esiin nousi ajatus siitä, että potilastapaussessiokin voisi olla yhteinen
kirurgeille ja anestesiologeille. Ehkä
kilpailuun tarvitaan kuitenkin edelleen kaksi eri sarjaa.
Yleisenä mielipiteenä kokouksen jälkeen oli, että valitulla linjalla
kokouspaikan ja ohjelman suhteen
kannattaa jatkaa myös ensi vuonna.
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Say Sky 2018 –kokouksen SAY:n tieteellisestä ohjelmasta vastannut
erikoislääkäri Erik Litonius Helsingistä helpottuneena viimeisen session
päätyttyä.

Kokouksen osallistujia tauolla. Etualalla Leena Vikatmaa, Merja Aronen
ja Tatu Juvonen Helsingistä.
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SAY:n tapausselostuskilpailun mitalikolmikko Mattias Ebeling, Kati
Rautaneva ja Sara Toivakka. Etualalla taputtaa Suomen Kirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Salmi, jonka vieressä tyytyväisenä kirurgien
tapausselostuskilpailun toinen puheenjohtaja, aikaisemmin death metal
-kitaristinakin tunnettu kirugi Ville Vänni.

Revontulia Rukatunturin yllä ensimmäisen kokouspäivän päätyttyä.
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