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FUJII OHITTI bOLDTIN
 ` Kuten Finnanest 2/2012:ssa 

uutisoitiin, japanilainen pahoinvoin-
titutkija Yoshitaka Fujii erotettiin 
helmikuussa 2012 puuttuvien 
eettisen toimikunnan lupien vuoksi. 
Kesäkuussa ilmoitettiin, että Fujiin 
212 julkaistuista alkuperäistutkimuk-
sesta 172 on vedetty pois tutkimuk-
sen väärinkäytösten vuoksi. Lopuista 
40 julkaisusta ei päästy täyteen 

varmuuteen tutkimuksen rehelli-
syydestä 37 tapauksessa. Kolme 
tutkimusta katsottiin rehellisesti 
toteutetuksi. Fujii ohitti näillä luvuilla 
kirkkaasti aiemman maailmanen-
nätyksen haltijan, kolloiditutkija 
Joachim boldtin, jonka julkaisuista 90 
on vedetty pois. 
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”bEST PRACTICE TARIFF”? 
 ` britanniassa terveydenhuollon 

kehittämisen päälinjat näyttävät 
kulkevan eri suuntaan kuin meikä-
läinen panostus vahvojen kuntien 
rakentamiseen ja sairaanhoitopiirien 
purkamiseen. National Institute of 
Clinical Excellence (NICE) tuottaa 
perusteltuja suosituksia, joiden nou-
dattamiseen sairaaloita ohjaa mm. 
informoitujen potilaiden aktiivinen 
valituskäytäntö potilasjärjestöjen tu-
ella. Kesäkuussa ESA:n kokouksessa 
NICE:n Management of inadvertent 
perioperative hypothermia clinical 
guideline:n päivitystyöryhmän 
puheenjohtaja Ratan Alexander 
mainitsi esimerkkinä, että sairaala 
saa sanktion (ja potilas korvauksen), 
jos haavainfektiosta valitettaessa 
ilmenee, että lämpötilan seurannasta 
ei ole merkintää asiakirjoissa. Hypo-
termia kun lisää haavainfektion riskiä, 
ja monitoroinnista on suositus. 

Anaesthesian verkkosivuilla 
syyskuussa julkaistu GE Hayburnin 

ym. pääkirjoitus valottaa NHS:n 
uuden Best Practice Tariff –järjestel-
män vahvuuksia ja heikkouksia. NHS 
korvaa kansallisen toimenpiderekis-
terin perusteella terveydenhuollon 
toimintayksiköille perustariffin päälle 
lisärahan (esim. lonkkamurtuman hoi-
to: £335), kun Best Practice Tariff –
kriteerit täyttyvät. Lonkkamurtuman 
hoidolta Best Practice Tariff edellyt-
tää: leikkaus 36 h sisällä; tutkimus- ja 
hoitoprotokolla (geriatrin, ortopedin 
ja anestesiologin hyväksymä); 
leikkauksen jälkeen vastuulääkärinä 
geriatri; moniammatillinen kuntou-
tusryhmä; murtumariskin arviointi ja 
ehkäisy. Suomalainen sovellus voisi 
olla KELA:n korvauksen porrasta-
minen kannustamaan parhaisiin 
käytäntöihin, jotka valtakunnallisesti 
määritelty viranomaistyönä – löytyi-
sikö THL:n piiristä meille NICE?
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YhdiSTYKSen neTTi TARJOAA 
MAhdOlliSuuKSiA eneMPäänKin

 ` Suomen Anestesiologiyhdistyksellä on ollut 
nettisivupalveluita vuodesta 1995 lähtien. Kohta 
alun jälkeen myös Finnanest sai omat nettisivunsa. 
Koulutuskalenteri oli vuosia lehden verkkosivustol-
la, kunnes se siirtyi  SAY:n  sivuille järjestelmäuu-
distuksessa viime vuosikymmenellä. 

Vakiintuneita verkkotoimintoja ovat kokous- ja 
kurssikalenteri sekä Finnanest verkkolehtenä. 
Samaten yhdistyksen yksiön varauskalenteri on jo 
kauan toiminut luotettavasti. Vuosien mittaan on 
yritetty useanlaista laajennusta. Kokeilussa ovat ol-
leet niin työpaikkailmoitukset kuin keskustelupals-
tat suojatuilla jäsensivuilla. Nämä eivät ole saaneet 
menestystä osakseen. Nykyisellään yhdistyksen 
jaosten verkkoaktiivisuus vaihtelee paljon. Parilla 
jaoksella on jopa oma serveri aktiivisesti pidettyi-
ne sivuineen ja SAY:n sivuilla vain yhteystiedot ja 
linkki omaan palvelimeen. Muutama jaos tarjoaa 
vain kuivahkon minimaalisen yhteystiedon.

Suljetut jäsensivut ovat nyt tulleet uudestaan. 
Verkkosivuohjelmiston ylläpitäjä Agileus  on luonut 
Extranet-palvelun, jossa voidaan muodostaa suljet-
tuja käyttäjäryhmiä tarpeen mukaan. Suojaus on 
täydellistä, niin että esim. Googlen hakukoneella 
ei  Extranetin sisältöä löydä kukaan. Tällä hetkellä 
SAY:n johtokunnalla on omat suljetut hakemiston-
sa, joihin vain johtokunnan jäsenille on annettu 
käyttöoikeus. Ymmärtääkseni muillakin anestesio-
logiryhmillä voisi olla tarvetta suojatuille verkko-
hakemistoille, joihin voi panna ammatillista tietoa, 
kuten esitelmätiivistelmiä  yms. Annan mielelläni 
tunnuksia relevanteille henkilöille ja ryhmille. 
Tunnukset joutuu antamaan kullekin henkilölle 
yksitellen, mutta se ei ole iso vaiva. 

Summa summarum: Jaosten soisi enemmän 
tiedottavan asioistaan verkossa. Extranetin palve-
lut ovat vielä kovin vähällä käytöllä. Kaikki kehittä-
misajatukset ja yhteydenotot  ovat tervetulleita. 

nettitoimittaja Otto Pitkänen
otto.pitkanen[a]say.fi 

 ` uusia dosentteja

Tampereen yliopisto on myöntänyt anestesiologian ja 
tehohoidon dosentin arvon
LT Annika Takalalle 5.9.2012
LT Leena Mildhille 22.2.2012

Turun yliopisto on myöntänyt anestesiologian ja 
tehohoidon dosentin arvon
Dosentti, LT Vesa Kontiselle 30.5.2012




