Nyt
SSAI tehohoidon koulutusohjelma uudistuu
`` The Scandinavian Society of
Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine (SSAI) on vuodesta 1998
alkaen koordinoinut tehohoidon
koulutusohjelmaa (SSAI Intensive Care
Training Programme) Pohjoismaissa
toimiville lääkäreille. Ohjelmassa on
koulutettu noin 400 tehohoitolääkäriä. Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
määriteltiin yli 15 vuotta sitten, ja sen
tuloksena pohjoismainen tehohoito
pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa. Useimmilla teho-osastoilla on
vetovastuussa tehohoitolääkäreitä,
joille on muodostunut vankka vertaistukiverkosto koulutusohjelman pohjalta. Ohjelma toteuttaa eurooppalaisen
akateemista jatkokoulutusta koskevan
suosituksen linjauksia (Bologna
Declaration). Koulutuksessa ei ole
toistaiseksi tapahtunut suuria muutoksia, lukuun ottamatta tehohoidon
projektityön lisäämistä ohjelmaan.
Ohjelman johtoryhmä on nyt
päätynyt johtopäätökseen, että on
aika siirtyä askel eteenpäin. Tehohoidon koulutusohjelman ansiosta
myös anestesiologian ja tehohoidon

erikoislääkärikoulutus on kehittynyt, ja kattaa yhä suuremman osan
tehohoidon peruskoulutuksesta.
Tulevaisuudessa tarvitaan vahvempaa osaamista uuden tärkeän tiedon
löytämisessä ja tunnistamisessa
kirjallisuudesta ja kongressiesityksistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
koulutusohjelmaa täytyy osittain
uudistaa. Tärkeintä on, että koulutusohjelmaan hakijoilta nyt edellytetään
sisäänpääsyvaatimuksena riittävää
tehohoidon perusteiden osaamista,
mistä on osoituksena EDIC 1 kokeen
(European Diploma in Intensive Care
Medicine) suoritus. Yksityiskohdista
tulee tarkempaa tietoa myöhemmin
(www.SSAI.info ), mutta ohjelman
perusrakenne säilyy ennallaan (2
vuotta, koulutuskierto, tehohoitoprojekti, työkokemus ulkomailta, 5–6
seminaaria).
Yhteenveto muutoksista pohjoismaisessa tehohoidon koulutusohjelmassa

1. Ensi vuonna ei ala uutta kurssia,
tänä vuonna ei hakemuksia
käsitellä.
2. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2015. Osallistujat valitaan
hakemusten perusteella syksyllä
2014.
3. Sisäänpääsyvaatimuksena hakijoilta edellytetään EDIC I tentin
suoritusta.
4. Koulutus tulee sisältämään 5–6
seminaaria. Sisällössä keskitytään
uuteen tietoon, kiistanalaisiin
kysymyksiin sekä kliiniseen päätöksentekoon, hyödyntäen EDIC I
kattamaa tietotaitoa päätöksenteon perustana.
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Heikki Pälve Maailman
Lääkäriliiton eettisen
komitean puheenjohtajaksi
`` Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, anestesiologian erikoislääkäri, LT Heikki Pälve valittiin Maailman
Lääkäriliiton, WMA:n, eettisen
komitean puheenjohtajaksi kolmeksi
vuodeksi 4. huhtikuuta 2013 Maailman Lääkäriliiton kokouksessa Balilla.
Kokoukseen osallistui 100 edustajaa
35 eri maasta.
Pälveen puheenjohtajuuskaudella
Maailman Lääkäriliitto juhlistaa ns.
Helsingin julistuksen 50-vuotissyntymäpäivää Helsingissä syksyllä 2014.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
on alustavasti lupautunut kunnioittamaan tilaisuutta läsnäolollaan. 
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