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Pitäisikö Suomen Anestesiologiyhdistyksen
antaa suosituksia?

L

ääkintöhallitus antoi vuonna 1971 anestesiatoimintaa koskevan yleiskirjeen, joka
kumoutui Lääkintöhallituksen lakkautuksen yhteydessä vuonna 1992, eikä uusia viranomaisohjeita sen jälkeen ole annettu. Monet
anestesiologiyhdistykset eri maissa ovat julkaisseet lukuisia anestesiatoimintaa koskevia suosituksia siitä, millaisia vaatimuksia turvalliselle
anestesiatoiminnalle tulisi asettaa. Myös SAY on
hyväksynyt asettamansa työryhmän suositukset
anestesiatoiminnan järjestelystä vuonna 1997 ja
valvonnasta leikkauksen ja anestesian jälkeen
vuosina 1998 ja 1999 (https://www.say.fi/application/files/6314/5392/9236/1suomen_anestesiologiyhdistyksen_suositukset_vuodelta_1999.pdf).
Monet asiat ovat vuoden 1999 jälkeen muuttuneet ja päätellen monista suorista yhteydenotoista
liittyen anestesiatoimintaa koskeviin suosituksiin, tarve tuoreille ja selkeille anestesiatoimintaa
koskeville suosituksille on olemassa. Anestesiavalvontaa koskevat suositukset onkin saatu päivitettyä vuoden 2016 aikana. Päivitystyöryhmää
johti Arvi Yli-Hankala. Suositukset hyväksyttiin SAY:n johtokunnassa marraskuussa 2016 ja
ne julkaistaan Finnanestin tässä numerossa sekä
yhdistyksen kotisivuilla. SAY kiittää työryhmää
hienosta työstä!
Anestesiatoiminnan järjestelyä koskeva suositus täyttää tänä vuonna peräti 20 vuotta. Onko tuo
suositus edelleen ajan tasalla vai pitäisikö sitäkin
päivittää? Ottamatta kantaa edellisen virkkeen
kysymykseen, minusta suositusta pitäisi joka tapauksessa tarkastella kriittisesti ja varmistaa, että
sen sisältö vastaa SAY:n enemmistön käsitystä siitä, miten anestesiatoiminta tulisi järjestää. Pitäisin
myös tärkeänä, että mikäli suinkin mahdollista,
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näkemykset perusteltaisiin pohjautuen tieteelliseen
näyttöön. Moni alamme kollega voi kaivata tukea
tilanteissa, joissa esimerkiksi taloudellisissa paineissa lähdetään keskustelemaan, millaisella miehityksellä anestesiatoimintaa voidaan turvallisesti hoitaa.
Päätöstä päivitystyön aloittamisesta ei ole vielä
tehty, mutta uskon sen käynnistyvän kuluvan vuoden aikana. On erittäin tärkeää, että työryhmään
saadaan riittävän laaja edustus eri tyyppisistä sairaaloista ja että edustettuina ovat sekä julkinen
että yksityinen sektori. Päivitystyö tulee toteuttaa
läpinäkyvästi, jotta voimme olla varmoja siitä, että
suositukset perustuvat mahdollisimman objektiiviseen näkemykseen.
Mikä on sitten vastaus otsikon kysymykseen?
Minusta on aivan selvää, että SAY:n tulee antaa
suosituksia niistä toimintamme kannalta keskeisistä asioista, joissa olemme asiantuntijoita. Vaikka
olisi helpompaa vetäytyä ottamasta kantaa joskus
vaikeisiinkin kysymyksiin, kuka näitä suosituksia
sitten antaisi, jos me emme sitä tee?

Kutsukirje kevätkokoukseen

Lopuksi muistutan jäsenistöä vielä SAY:n ja Suomen Kirurgiyhdistyksen yhteisestä kevätkokouksesta, joka järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä
4.–5.5.2017. Kokouspaikkana on Jyväskylän paviljonki. Tarjolla on aivan erinomainen ohjelma,
jonka yhteisten koulutusluentojen teemoina ovat
muun muassa päivystysuudistus ja erikoislääkärikoulutus. Kevätkokouksen esityslista ja tieteellinen ohjelma löytyvät tämän lehden sivuilta.
Toivotan koko jäsenistömme tervetulleeksi kevätkokoukseen Jyväskylään! 
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