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Anestesiologi huolehtii
potilaistaan ja kollegoistaan

O

timme viime keväänä käyttöön WHO:n
”Safe Surgery Saves Lives”-kampanjaan
liittyen leikkaustoiminnan tarkistuslistat.
Korkea ammattitaito ja huippuhienot laitteet eivät
eliminoi kaikkia virhemahdollisuuksia. Leikkaustoiminta vaatii tiimityöskentelyä, ja tiimin jäsenten kommunikaation tulee olla mutkatonta ja sujuvaa. Näin voidaan välttää ne potilasvahingot, jotka ovat vältettävissä. Potilaiden lisäksi vahinkojen
välttämisestä hyötyvät välittömästi terveydenhuollon ammattilaiset, kun meidän ei tarvitse tuntea
huonoa omaatuntoa ja laatia lausuntoja. Työhyvinvointimme lisääntyy heti.
Looginen ja anestesiologien ja tehohoitolääkärien kannalta tärkeä jatkumo tarkistuslistoille oli ESA:n Helsingin kongressin yhteydessä allekirjoitettu Helsingin julistus. Ensimmäisessä Helsingin julistuksessa 1960-luvulta käsiteltiin ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen
eettisiä periaatteita, ja tässä toisessa tunnustetaan
anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan merkittävä rooli leikkauspotilaiden parantamisessa. Saavuttaaksemme parhaat mahdolliset tulokset tarvitsemme yhteistyötä potilaidemme, terveydenhuollon rahoittajien, kouluttajien, muiden lääketieteen
erikoisalojen edustajien ja hoitajien sekä lääkintälaite- ja lääketeollisuuden kanssa. Olen ylpeä, että sain olla mukana allekirjoittamassa tätä julistusta Helsingissä, ja toivon sen periaatteiden tulevan
osaksi toimintarutiinejamme mahdollisimman pian. Julistus löytyy mm. ESA:n nettisivuilta www.
euroanaesthesia.org.
SAY pyrkii tukemaan jäsentensä ammatillista
kehitystä monin tavoin. Apurahat ja koulutustapahtumat muodostavat osan tätä toimintaa. Olem-
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me saaneet toistuvasti palautetta jäsenistöltä siitä,
että yhä edelleen tieteellisiä ansioita koetaan palkittavan muita saavutuksia enemmän. Vastauksena tähän palautteeseen olemme johtokunnassa päättäneet perustaa Vuoden anestesiologi ja tehohoitolääkäri -palkinnon, joka jaetaan vuosittain
Operatiivisilla päivillä kollegalle, joka on toiminut
huomionarvoisella tavalla potilaidemme ja toisten
anestesiologien ja tehohoitolääkäreiden hyväksi.
Johtokunta pyytää jäsenistöä tekemään ehdotuksia palkinnon saajiksi ja liittämään mukaan perustelut. Ehdotukset pyydetään lähettämään puheenjohtajalle marraskuun 15. päivään mennessä.
1990-luvun puolivälissä SAY:lle kertynyttä varallisuutta, jota ei tarvittu sääntömääräisen toiminnan pyörittämiseen, sijoitettiin hankkimalla
jäsenistön käyttöön Sandelsinkadun yksiö Helsingin Töölöstä. Tällä hetkellä varoja on jälleen sijoitettavaksi kiinteään omaisuuteen noin 200 000 euroa, mikäli jäsenistö tätä toivoo. Esillä on ollut ajatus vapaa-ajan asunnosta Lapissa. Vaihtoehtoisesti voisimme hankkia toisen yksiön tai vaihtaa Sandelsinkadun yksiö suurempaan tai jopa kaksioon.
Varat voidaan myös pitää matalan riskin sijoituskohteissa kuten määräaikaistalletuksina tai rahasto-osuuksina. Lisäapurahoina niitä ei voida jakaa,
koska yhdistys tarvitsee tietyn peruspääoman vakavaraisuutensa turvaamiseksi. Järjestämme neuvoa-antavan Webropol-kyselyn jäsenistölle lokakuun lopulla. Päätös varojen käytöstä tehdään
vuosikokouksessa torstaina 25.11. Helsingin Messukeskuksessa. Muista siis olla paikalla kokouksessa, mikäli haluat vaikuttaa tähän päätökseen. 
Helsingissä, 20.9.2010
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