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SATEL Kokousreferaatti

SATEL Rukalla

Stepani Bendel

SATEL (Suomen Anestesiologiaan ja Tehohoitoon
Erikoistuvat Lääkärit) pitivät vuosittaisen koko-
uksensa Rukalla 8-10.2.2002. Tilaisuudesta on
muodostunut tärkein koulutustapahtuma Suo-
messa alaamme erikoistuville lääkäreille.

Kun 50 anestesiaan ja tehohoitoon erikoistu-
vaa lääkäriä kohtaa kokouksessa, monen kollegan
ajatus on, että tästä ei hyvää seuraa. SATEL on
järjestänyt nyt kaksi vuosikoulutustilaisuutta
(Kuopio ja Oulu) ja  molemmat ovat olleet erit-
täin onnistuneita. Tämänkertaisista järjestelyistä
vastasivat OYS:n erikoistuvat lääkärit.

Perjantainen ohjelma oli todella tiivis. Aiheek-
si oli valittu tehohoito ja luennoitsijat olivat
OYS:n erikoislääkäreitä. Kuulimme asiaa tehohoi-
topotilaan valinnasta, hemodynamiikasta, “temp-
pulogiasta”, munuaisten vajaatoiminnasta sekä
ventilaatiomalleista. Tiivis luentohjelma tiivistyi
edelleen hyvässä hengessä runsaiden kysymysten
vuoksi. Tilaisuus poiki paljon keskustelua. Kes-
kustelua syntyi koska tyyli, jolla luennot oli jär-
jestetty otti erityisen hyvin huomioon kohdeylei-
sönsä. Oikeata asiaa, oikeille erikoistuville lääkä-
reille, asiantuntijoiden toimesta, tajuttavassa, sel-
keässä ja pedagogisessa hengessä. Me opimme ti-
laisuudesta, kiitos Oulu.

Teoriaosuuden jälkeen päätimme varsinaiset
asiat luonnollisesti saunassa. Iltatilaisuus oli jär-
jestetty interaktiivisen ruoan muodossa “yhteis-
majoitustiloihimme”. Seuraavan päivän suuron-
nettomuusharjoitus alkoi tasan kello yhdeksän.
SATEL, OYS, Kuusamon pelastuslaitos, SPR,
Rukan henkilökunta sekä muut vapaaehtoiset jär-
jestivät usemman tunnin hässäkän katkenneen
hissivaijerin seurauksena loukkaantuneiden poti-
laiden hoitamiseksi. Tilaisuus sujui mallikkaasti

ja tilaisuudesta jäi käteen muutakin kuin hyvä
mieli.

SATEL piti myös varsinaisen sääntömääräisen
kokouksensa. Asiaa oli runsaasti. Päätimme yh-
distyksemme säännöt ja haemme SAY:n alajaok-
sen asemaa. SATEL on tehnyt yhteisen eriloistu-
ville lääkäreille tarkoitetun koulutusesityksen,
johon voi tutustua toisaalla tässä
numerossa.Ehdotus on tarkoitettu luettavaksi ja
etenkin käsiteltäväksi. Kyseessä on esitys keskus-
telun pohjaksi ja tavoitteenamme on hyvä erikois-
tuvien lääkäreiden koulutus sekä Suomessa yhte-
neväiset kriteerit koulutukselle. Keskustelimme
myös tässä numerossa esillä olevasta anestesiasai-
raanhoitajien toimenkuvasta. Lisäksi vaihdoimme
kuulumisia eri sairaaloiden välillä ja pyrimme
kartoittamaan erikoistuvien lääkäreiden hyviä ja
huonoja kokemuksia omista sairaaloista. SATEL:n
johtokuntaan valittiin Riitta Lukka (Turku), Ste-
pani Bendel(Kuopio), Timo Jama (Helsinki),
Tuukka Toivio (Oulu) ja Panu Virkkala (Tampe-
re).

Yhteenvetona voinkin todeta, että viikonlop-
pu Rukalla oli oikein onnistunut. Suuri kiitos
Oululaisille erikoistuville lääkäreille ja klinikan
erikoislääkäreille. Kiitos myös sairaaloidemme
anestesiaklinikoiden johdolle, jotka olette suhtau-
tuneet myötämielisesti tämäntyyppisen koulu-
tuksen järjestämiseen tarjoamalla koulutusvapaata
ja paikoin myös salisupistuksia, jotta mahdolli-
simman moni voisi osallistua. Vuoden päästä
Helsinki on järjestelyvastaava.
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