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SATELin kuulumisia

SAY:n juniorikilta on nimeltään 
SATEL, lyhenne tulee sanoista 

Suomen anestesiologiaan ja teho-
hoitoon erikoistuvat lääkärit. Toi-
mimme SAY:n alajaoksena ja tar-
koituksenamme on osallistua oman 
alamme erikoislääkärikoulutuksen 
kehittämiseen ja valvoa erikoistu-
vien lääkäreiden etuja. Vuosittainen 
päätapahtuma on aina keväisin pi-
dettävä kaksipäiväinen koulutus, jo-
ka on suunniteltu erityisesti erikois-
tuville lääkäreille. Seuraava koulu-
tus on keväällä 2009 Turussa, joten 
erikoistuvien kannattaa jo suunni-
tella tulevaa matkaa ”toispuol jok-
kee”…

SATELin jäsenyyttä piti aiemmin 
erikseen hakea kirjallisesti. Olemme 
päättäneet luopua tästä huonos-
ti toimivasta käytännöstä, ja jatkos-
sa kaikki SAY:een liittyvät erikois-
tuvat lääkärit otetaan automaatti-
sesti SATELin jäseniksi. Näin toimien 
saamme kattavimmin viestitettyä 
erikoistuvia lääkäreitä koskevista 
asioista ajanmukaisen sähköpostilis-
tan perusteella. SATELin jäsenyys ei 

maksa mitään eikä velvoita mihin-
kään. Tietenkään jos ei halua, SATE-
Lin jäsenenä ei ole pakko pysyä, sa-
moin erikoislääkäriksi valmistuneet 
kollegat voivat ilmoittaa ammatil-
lisesta kypsymisestään SATELin sih-
teerille ja sähköpostilistan päivittä-
jälle Janne Moilaselle (jannemo[at]
paju.oulu.fi), jotta oma sähköpos-
ti ei enää kuormitu SATEL-uutisil-
la. Toki halutessaan erikoislääkärit 
saavat jäädä SATELin jäseniksi vaik-
ka ikuisiksi ajoiksi – meillä SATELissa 
ei ole yläikärajaa!

Syksyn alkaessa SAY:n ja SATELin 
yhteistoimintana aletaan suunni-
tella anestesiologian ja tehohoidon 
erikoistumiskoulutuksen auditoin-
tia. Tällä tarkoitetaan Suomen kaik-
kien opetussairaaloiden antaman 
erikoistumiskoulutuksen laadun ar-
viointia. Tavoitteena on kartoittaa 
koulutuksen nykytilanne ja yhden-
mukaistaa ja kehittää maassamme 
annettavaa erikoistumiskoulutusta. 
Nuorten Lääkärien Yhdistys on otta-
nut vahvasti kantaa kaikkien erikois-
alojen auditoinnin puolesta ja mm. 

gynekologit (Mäkinen J ym), neuro-
logit ja ortopedit ovat omat arvioin-
tinsa jo tehneet. SAY pitää hanketta 
erittäin tärkeänä, joten emme tah-
do SATELissa olla pekkaa pahempia, 
vaan aiomme tuoda aktiivisesti eri-
koistuvien lääkäreiden näkökulman 
ja panoksen auditointiin.

Lisää tietoja SATELin toiminnas-
ta löydät SAY:n nettisivuilta www.
say.fi alajaosten kohdalta. Samasta 
paikasta löytyvät myös SATELin hal-
lituksen yhteyshenkilöt jokaisesta 
yliopistosairaalapiiristä. Hallituksen 
jäsenet ottavat mielellään vastaan 
toiveita ja ehdotuksia SATELin toi-
minnan kehittämiseksi tai erikoistu-
miskoulutukseen liittyvistä asioista, 
joten yhteyttä sopii ottaa rohkeasti!
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SATEL-uutisia

Professori Eija Kalso Helsingistä on valittu jäsen- 
äänestyksessä International Assiciation for the Study  
of Pain (IASP) presidentiksi vuosille 2010–2012

Elokuun puolivälissä järjestetyssä kahdennessatoista kivun maail- 
mankongressissa Glasgowssa hän astui president-elect:n teh-

tävään. IASP on johtava kansainvälinen, monialainen kivun alan 
järjestö, jolla on yli 6900 jäsentä 106 maassa, 69 kansallista jä-
senjärjestöä ja 14 eri alojen Special Interest Group:ia. Jäsenek-
si voivat liittyä kaikki kivun tutkimuksen, diagnostiikan ja hoi-
don ammattihenkilöt. Professori Kalso on järjestön ensimmäinen 
suomalainen ja toinen naispuolinen presidentti. (VK)

Hannu Kokki Kuopiosta onnittelee suomalaisdelegaation puolesta 
IASP:n uutta presidenttiä, prosessori Eija Kalsoa Helsingistä.

MirettaTommila
miretta.tommila[at]tyks.fi

Cofact
factor II, VII, IX, X

15 nmnanofiltration

Oraalisen antikoagulaatiohoidon*
vaikutuksen kumoaminen

Oikea INR nopeasti 
yksilöllisellä annostuksella.

89% yksilöllisellä 
annostuksella hoidetuista 
potilaista saavuttaa 
INR-tavoitteen 
jo 15 minuutissa.

Valitse Cofact:

COFACT 250 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 250 IU tekijä IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
COFACT 500 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 500 IU tekijä IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Cofact sisältää ihmisen protrombiinikompleksia. Valmiste sisältää nimellisesti seuraavassa taulukossa esitetyt määrät ihmisen hyytymistekijöitä:
Aineosa  Cofact 250 IU (tekijä IX) Cofact 500 IU (tekijä IX) Käyttövalmiiksi liuottamisen jälkeen (IU/ml)
Hyytymistekijä II 140 - 350  280 - 700  14 - 35
Hyytymistekijä VII 70 - 200  140 - 400  7 - 20
Hyytymistekijä IX 250  500  25
Hyytymistekijä X 140 - 350  280 - 700  14 - 35
Valmisteen spesifinen aktiivisuus on ≥ 0,6 IU/mg IX-aktiivisuutena ilmaistuna. Apuaineet ovat natriumsitraatti, natriumkloridi, antitrombiini ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Käyttöaiheet: Verenvuotojen hoito ja leikkauksiin 
liittyvä verenvuotojen ennaltaehkäisy hankinnaisessa protrombiinikompleksihyytymistekijöiden puutoksessa, sekä synnynnäisessä, jonkin K-vitamiinista riippuvan hyytymistekijän puutoksessa, kun spesifistä 
hyytymistekijävalmistetta ei ole saatavilla. Annostus: Hoito tulee aloittaa hyytymishäiriöiden hoitoon erikoistuneen lääkärin valvonnassa. Annostus ja hoidon kesto riippuvat häiriön vakavuudesta, vuodon sijainnista ja laajuudesta, 
sekä potilaan kliinisestä tilasta. Annostus on laskettava kunkin potilaan kohdalla yksilöllisesti. Annosvälit tulee sovittaa protrombiinikompleksiin kuuluvien hyytymistekijöiden eripituisten verenkierron puoliintumisaikojen 
mukaisesti. Yksilölliset annostarpeet on mahdollista tunnistaa ainoastaan määrittämällä kyseessä olevien hyytymistekijöiden plasmapitoisuudet säännöllisesti tai määrittämällä protrombiinikompleksipitoisuudet (protrombiiniaika, 
INR) yleistestien avulla ja seuraamalla tiiviisti potilaan kliinistä tilaa. Suurissa kirurgisissa toimenpiteissä on välttämätöntä seurata korvaushoitoa tarkkaan hyytymistekijäpitoisuusmääritysen avulla. Annostuksista tarkemmin 
valmisteyhteenvedossa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Niillä potilailla, joilla on hankinnainen K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden 
puutos, Cofactia tulee käyttää ainoastaan, jos protrombiinikompleksipitoisuuksien nopea korjaaminen on välttämätöntä. K-vitamiiniantagonisteja saavilla potilailla saattaa olla taustalla ylikorostunut hyytymistaipumus, ja ihmisen 
protrombiinikompleksin anto voi pahentaa tätä. Jonkin K-vitamiinista riippuvan hyytymistekijän synnynnäisessä puutoksessa tulee käyttää spesifistä hyytymistekijävalmistetta, mikäli sellainen on saatavilla. Jos allergisia tai 
anafylaktistyyppisiä reaktioita ilmenee, injektio/infuusio tulee keskeyttää välittömästi. Vaikka ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkkeiden välittämien infektioiden estämiseksi käytetään vakiintuneita toimenpiteitä, 
taudinaiheuttajien siirtymismahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Cofactin valmistuksessa käytettyjen toimenpiteiden katsotaan olevan tehokkaita vaipallisiin viruksiin, kuten HIV-, hepatiitti B - ja hepatiitti C -virukseen. 
Toimenpiteiden tehokkuus saattaa olla rajallinen vaipattomiin viruksiin (hepatiitti A- ja parvovirus B19). Parvovirustartunta saattaa olla vakava raskaana oleville naisille (sikiön saama tartunta) ja henkilöille, joilla on immuunipuutos 
tai lyhentynyt punasolujen elinikä, joten asiankuuluvaa rokotussuojaa (hepatiitti A ja B) tulisi harkita. Etenkin toistuvia annoksia käytettäessä on olemassa tromboosin tai disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation riski. Riski 
saattaa olla suurempi hoidettaessa erillistä tekijä VII -puutosta. Potilaita tulee seurata tarkkaan intravaskulaarisen koagulaation tai tromboosin merkkien ja oireiden varalta. Tromboembolisten komplikaatioiden riskin vuoksi etenkin 
seuraavassa mainittuja potilaita tulee seurata huolellisesti: potilaat, joilla on joskus todettu sepelvaltimotauti tai joilla on maksasairaus; leikkauspotilaat, vastasyntyneet, sekä potilaat, jotka kuuluvat tromboembolisten tapahtumien 
tai disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation suhteen riskiryhmään. Hyöty-riski –suhde tulee punnita huolellisesti. Cofactin käytöstä K-vitamiinin puutoksesta johtuvassa perinataaliverenvuodossa vastasyntyneillä ei ole 
saatavilla tietoja. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ihmisen protrombiinikompleksivalmisteet neutraloivat K-vitamiiniantagonistihoidon vaikutuksen. Yhteisvaikutuksia muiden 
lääkevalmisteiden kanssa ei tunneta. Raskaus ja imetys: Turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole osoitettu, joten valmistetta tulisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana ainoastaan, jos se on ehdottoman tarpeellista. 
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Tutkimuksia Cofactin vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Haittavaikutukset: Immuunijärjestelmä: Harvoin ihmisen protrombiinikompleksin 
hyytymistekijää estävien vasta-aineiden muodostumista verenkierrossa, mikä ilmenee huonona kliinisenä vasteena. Allergisia tai anafylaktistyyppisiä reaktioita on havaittu erittäin harvoin. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat 
haitat: Ruumiinlämmön kohoamista ei ole havaittu. Verisuonisto: Tromboembolisten kohtausten riski on olemassa. Myyntiluvan haltija: Sanquin, Plesmanlaan 125, NL-1066 CX Amsterdam, Alankomaat. Lisätietoja: 
Valmisteyhteenveto, Sanquin Oy, puh. (09) 6120910, www.sanquin.fi Yleinen toimittamisluokittelu ja korvattavuus: Reseptilääke. Ei korvattavuutta. Pakkaukset ja hinnat (TOH ilman alv): 1.3.2008 500 IU 345,05 €, 250 IU 
172,50 €.

*K-vitamiiniantagonistihoito
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Lähde:
van Aart L et al. Thromb Res 2006;118:313-20.
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