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EDAIC on eurooppalainen anestesiologian ja tehohoidon kuulustelu.

Kysymyksiä ja kommentteja alamme
viimeaikaisista tenteistä.

Fokuksessa European Diploma
in Anaesthesiology and
Intensive Care (EDAIC)
Mistä EDAICissa on oikein kyse,
erikoislääkäri Anna-Maria Kuivalainen?
EDAIC on ESAn (European Society of
Anaesthesiology) järjestämä kansainvälinen kuulustelu, jota monessa
maassa käytetään meidän erikoislääkäritenttimme kaltaisena loppukuulusteluna. Tentissä on kaksi osaa.
Kirjallinen osa (Part I) on monivalintatentti ja mikäli sen läpäisee, on vielä
suullinen kuulustelu (Part II). Molemmat osat jakautuvat Basic Science ja
Clinical Anaesthesiology -osioihin.
Esimerkiksi suullisessa osassa on
kaksi Basic Science ja kaksi Clinical
Anaesthesiology -kysymystä. Basic
Science on kummassakin osassa varsin yksityiskohtainen. Siinä mennään
aivan perusasioihin anatomiasta, fysiologiasta ja farmakologiasta. Clinical
Anaesthesiology -osiossa on erilaisia
anestesian antoon liittyviä kysymyksiä ja se onkin yleensä suomalaisen

Erikoislääkäri Anna-Maria Kuivalainen
suoritti EDAICin kirjallisen osan syksyllä
2016 ja suullisen osan keväällä 2018.
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anestesiologin näkökulmasta miellyttävämpi ja käytännönläheisempi.
EDAICia ei ole toistaiseksi mahdollista suorittaa suomen kielellä.
Itse tein molemmat osiot englanniksi.
Kirjallisen osion tein Helsingissä, jossa sama tentti järjestetään vuosittain
erikoistuville lääkäreille oppimista
testaavana kuulusteluna (In-Training
Assesment, ITA). Suullisen osion tein
Uppsalassa, jossa kuulustelun olisi
voinut tehdä myös ruotsiksi tai muilla
skandinaavisilla kielillä. Suullisen
osion kielivalikoima vaihtelee suorituspaikoittain, esimerkiksi Saksassa
on mahdollista tehdä kuulustelu
saksaksi.
Miten valmistauduit EDAICiin ja
millainen kokemus se kokonaisuutena oli?
Olin ostanut muutamia kirjoja, mm.
Graphic Anaesthesian, jossa on hyvää
tiivistettyä perusasiaa Basic Science
-osioon. Lisäksi ostin muutaman anestesiologeille suunnatun fysiologian
ja anatomian kirjan. Youtube oli hyvä
apu suullisen osion harjoitteluun.
Sieltä löytyi fysiologiasta ja anatomiasta luentoja, joissa asiat esitettiin
piirtäen; samoin kuin suullisessa
osiossa joutuu usein tekemään (esimerkiksi Khan Academyn luentosarja).
Meitä oli muutama muukin tenttiin
valmistautuja ja pidimme yhdessä
opintopiiriä. Selitimme toisillemme
asioita englanniksi samalla piirtäen
fläppitaululle. Opintopiirissä tuli
hyvin testattua oma osaaminen, eikä
voinut huijata itseään. ESAn nettitenttiin (On-Line Assesment, OLA) tai

EDAICin pakolliset osat ovat kirjallinen monivalintatentti (Part I) ja suullinen kuulustelu (Part II). Kirjallinen
osa tulee olla suoritettuna ennen
suulliseen osaan osallistumista.
Part I järjestetään kerran vuodessa
syksyllä useissa kaupungeissa, kuten
Turussa ja Helsingissä.
Part II järjestetään kerran vuodessa
muutamissa Euroopan kaupungeissa
(ajankohta vaihtelee suorituspaikoittain).
EDAICin vapaaehtoiset osat ovat
On-Line Assessment (OLA) ja
In-Training Assessment (ITA).
Lisätietoa: https://www.esahq.org/
education/edaic/

webinaareihin en osallistunut, mutta
olin aiemmin suorittanut EDAICin
kirjallisen osan ITAna.
Ykkösosion monivalintakysymykset Basic Science ja Clinical Anaesthesiology -osioissa olivat molemmat
parin tunnin rupeamia, välissä oli
ruokatauko. Kirjallisen osion otin
melko löysin rantein. Suullinen osio
oli näin suomalaisittain aivan eri lailla
stressaava, kun joutui kasvotusten
uppo-outojen ihmisten eteen selittämään vieraalla kielellä monimutkaisia
asioita. Osa tentaattoreista yritti rentouttaa tunnelmaa ja saattoi joskus
auttaa esimerkiksi sanan loppuun,
jos olin oikeilla jäljillä. Englantia en
kokenut kuitenkaan isona haasteena,
koska olin valmistautunut englanniksi. Uppsalassa tentaattorit olivat pääosin lähimaista ja suurin osa puhui
itsekin englantia vieraana kielenä.
Mitä vinkkejä antaisit kollegalle,
joka harkitsee EDAICin suorittamista?
Jos haluaa itselleen haastetta ja varsinkin jos on haaveita lähteä Suomen
ulkopuolelle töihin, ilman muuta
suosittelen EDAICin suorittamista.
Opiskella kannattaa englanniksi, jos
on englanniksi tulossa tenttimään.
Youtubea suosittelen kaikille, jotka
kysyvät, miten kannattaa valmistautua. 

