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Erikoistuvan palsta

SATEL on vakiinnuttamassa asemaansa. On 
tehty hyvää työtä, jotta yhdistyksestä on saatu 
SAY:n alajaos. SATEL on erinomainen kanava 

saada erikoistuvan ääni kuulumaan, kun esimerkik-
si suunnitellaan koulutuksen kehittämistä. Kun kli-
nikkaanne tulee uusia alalle aikovia erikoistuvia lää-
käreitä, kaiken muun perehdytyksen jatkoksi suo-
sittelenkin informointia myös SATEL-toiminnas-
ta. SATEL-kokouksetkin ovat saavuttaneet suosiota, 
halukkaita löytyy enemmän kuin työpaikan miehi-
tystilanne sallii matkaan päästää.

SATEL matkusti tänä vuonna Tallinnaan pitä-
mään kokoustaan. Luentoja pidettiin kuitenkin jo 
Helsingissä Meilahdessa. Luentojen teemana oli 
vitaalielinten vajaatoiminta ja anestesia, tehohoi-
to ja elinsiirtotoiminta. Näistä viimeistä ei Helsin-
gin ulkopuolella pääse näkemään, mutta toki esim. 
siirtomunuaisen saaneita potilaita ja valitettavas-
ti myös elimenluovuttajaksi sopivia potilaita hoide-
taan muuallakin. Oli hyödyllistä päästä kuulemaan 
asiantuntijoiden luentoja siitä, kuinka anestesia tuli-
si toteuttaa eri elimiä säästäen. Helsinkiläiset kolle-
gat olivat tehneet valtavan työn, ja kuulimme erin-
omaisia luentoja.

Luentopäivän jälkeen linja-autolastillinen eri-
koistuvia matkusti viikonlopuksi Tallinnaan kuule-
maan lisää luentoja, tapaamaan paikallisia kollegoi-
ta ja istumaan alajaoksen kokousta. Kokouksen ku-
luessa vaihdettiin kuulumisia eri yliopistojen välillä: 
voitiin todeta että miehitystilanne Kuopiota lukuun 
ottamatta on parantunut selvästi. Tämä näkyy kou-
luttautumismahdollisuuksien lisääntymisenä, ja ak-
tiivivapaitakin alkaa saada.

Tampereen yliopiston anestesiologian professori 
Leena Lindgren oli tuonut esille ehdotuksen tent-

tiuudistuksesta, jossa uutena osana olisi suullinen 
tentti. Suullinen kuulustelu pidettäisiin samanaikai-
sesti kaikissa yliopistosairaaloissa ja klinikan profes-
sori pitäisi kuulustelun. Edelleen olisi myös aiem-
man kaltainen kirjallinen tentti ja kirjallisen tentin 
läpäiseminen olisi edellytyksenä suulliseen tenttiin 
pääsylle. Professori Lindgren oli toivonut SATELin 
kannanottoa ehdotuksesta.

Käydyssä keskustelussa todettiin suullisen tentin 
ongelmiksi ainakin seuraavia seikkoja; miten taa-
taan tasa-arvoinen arvostelu erikoistuville ja miten 
taataan ettei ”pärstäkerroin” vaikuta tenttitulokseen. 
Jälkimmäiseen ongelmaan tuli ehdotus, että kuulus-
televa professori ei olisikaan oman yliopistosairaalan 
professori, vaan jostakin muusta yliopistosairaalasta. 
Mietittiin myös, mitä uutta suullinen tentti kertoi-
si erikoistuvan lääkärin tiedoista. Kirjallisessa tentis-
sähän jo testataan erikoistuvan lääkärin teoreettisia 
tietoja ja ilman että henkilöllisyys vaikuttaa pistey-
tykseen. Johtopäätös keskustelusta oli, että SATELin 
kanta on kielteinen suullisen tentin suhteen. Sovit-
tiin että johtokunta laatii kirjallisen vastauksen asi-
asta professori Lindgrenille.

Kokouksessa valittiin myös SATELille uu-
si hallitus. Uuteen hallitukseen valittiin puheen-
johtajaksi Timo Jama, Helsinki, jäseniksi Talvik-
ki Tuovinen, Kuopio, Heikki Vääräniemi, Tampe-
re, Nina Keinänen, Oulu ja Teijo Saari, Turku. r

Hannu Majasuo

Teijo Saari

Turku

tsaari@hotmail.com

SATEL Helsinki–Tallinna all night long
Hannu Majasuo ja Teijo Saari

mailto:tsaari@hotmail.com



