Uutisia

Operatiiviset päivät 2011

O

peratiivisten päivien anestesiologisesta luento-ohjelmasta runsaan yleisön keräsi keskiviikon ajankohtainen Vilppi tieteessä,
jonka oli koonnut professori Markku Hynynen. Yhdeksi session vetonaulaksi hän oli saanut Bernistä tiukalla aikataululla liikkuneen professori Jukka Takalan, joka luennossaan
kertoi, kuinka Joachim Boldtin hydroksietyylitärkkelysliuoksia koskeva
laaja vilppi paljastettiin.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica -luennon piti SSAI:n puheenjohtaja, professori Sigridur Kalman Karolinskasta, Tukholmasta.
Hän puhui SSAI:n julkaiseman Position Paperin (Acta Anaesthesiol
Scand 2010; 54: 1062–70) sisällöstä,
jossa kuvataan sitä, että pohjoismainen anestesiologia perustuu neljään
tukijalkaan: anestesiologiaan, tehohoitoon, ensihoitoon ja kivun hoitoon. Lisäksi siinä kuvataan pohjois-
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Messukeskuksen kongressisiiven ollessa remontissa
Operatiiviset päivät järjestettiin tänä vuonna 23.–25.11.
Messukeskuksen uudessa
osassa. Näyttelyn kannalta
tilat olivat onnistuneet, koska
luentosaleihin kuljettiin sen
läpi. Ensimmäistä kertaa oli
näytteilleasettajien joukossa
julkisen puolen työnantaja,
kun TAYS:n Anestesiaklinikka
omalta tiskiltään rekrytoi uusia lääkäreitä riveihinsä. Yhä
useampi näytteilleasettaja oli
ryhtynyt baristaksi, joten kahvilaaduissa oli valinnan varaa.

SSAI:n puheenjohtaja Sigridur Kalman Tukholmasta.
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maista korkeasti koulutettujen hoitajien kanssa tiimityöskentelyyn perustuvaa toimintatapaa, jota SSAI:n
näkemyksen mukaan tulee kehittää
tässä muodossa. Lisäksi SSAI:n koulutusohjelmia tulisi laajentaa ja niihin tulisi sisällyttää UEMS:n määrittelemä muodollinen lääketieteellinen pätevyys.
Vuosikokouksen henkilövalintoja
Suomen
Anestesiologiyhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina
24.11.2011. Johtokunnassa oli erovuoroisia jäseniä tänä vuonna neljä,
puheenjohtaja Pertti Pere (Helsinki),
sihteeri Mirka Soinikoski (Turku), jäsenet Raili Suojaranta-Ylinen (Helsinki) ja Pekka Tiainen (Lappeenranta). Mirka Soinikoski oli pyydettynä lupautunut jatkamaan sihteerinä
vielä vuoden. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin edellinen puheenjohtaja, dosentti Minna Niskanen (Kuopio) ja varapuheenjohtajaksi dosentti Tarja Randell (Helsinki). Rahastonhoitajana jatkaa dosentti Eero Pesonen (Helsinki). Johtokunnan
jäsenistä jatkaa osoitteiston hoitajana erikoislääkäri Eija Junttila (Oulu). Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin LT Pia Puolakka (Tampere) ja aluesairaaloiden edustajana LT
Pirjo Säynäjäkangas (Raahe).
Vaalitoimikunnan jäsenistä toimikautensa päättävät sen puheenjohtaja, dosentti Riku Aantaa (Turku), LT Kaisa Nelskylä (Helsinki) ja
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dosentti Päivi Laurila (Oulu). Vaalitoimikunnasta jatkavat LT Heli Leppikangas (Tampere) ja erikoislääkäri Heikki Laine (Mikkeli). Uusiksi jäseniksi vuosikokous valitsi dosentti Pertti Peren, dosentti Raili Suojaranta-Ylisen ja LT Riikka Rimpiläisen
(Oulu).
Yhdistyksen jäsenistön keskuudesta oli noussut aloite johtokunnan toimikauden lyhentämisestä
kolmesta vuodesta kahteen. Aloite
hyväksyttiin, mutta tullakseen voimaan sääntömuutos vaatii kahden
sääntömääräisen kokouksen päätöksen.
Ennen vuosikokousta SAY:ssä oli
jäseniä 1059, joista työssä olevia erikoislääkäreitä 840, erikoistuvia 219
ja eläkkeellä olevia 130. Kokouksessa yhdistykseen valittiin 25 uutta jäsentä.
Yhdistyksen vakavaraisuus vaarassa
Yhdistyksen taloustilannetta valotti rahastonhoitaja Eero Pesonen. Se
on ollut perinteisesti vakaa, mutta menneellä tilikaudella on näyttely- ja Finnanestin mainostuloja kertynyt aiempaa vähemmän. Samanaikaisesti myönnettyjen apurahojen
määrä on noussut 75 %. Myönnettyjen matka- ja väitöskirja-apurahojen
määrä on kaksinkertaistunut kannustusapurahojen määrän pysyessä
ennallaan. Tämä on johtanut siihen,
että yhdistyksen alijäämä on kaksinkertaistunut ollen yli 44 000 €.
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Taloustilanteen tasapainoon saamiseksi vuosikokous päätti johtokunnan ehdotuksesta nostaa vuotuissta jäsenmaksua 20 €:lla ja Operatiivisten päivien osallistumismaksua samalle tasolle kuin Suomen
Kirurgiyhdistyksellä (yhdistyksen jäsenille ennakkoon 100 € ja määräpäivän jälkeen ja paikan päällä 150
€). Samalla Sandelsinkadun asunnon vuokraa nostetaan siitä koituvien kulujen kattamiseksi niin että se
on jatkossa 30 € vuorokaudelta.

Kokki (Kuopio) esityksestään ”Ikääntyminen ei vaikuta suun kautta
otettavien oksikodonivalmisteiden
hyötyosuuteen”.
Messusäätiön palkinnon sai Vesa
Toikkasen, Ari Mennanderin ja Matti Tarkan (Tampere) vetämä moniammatillinen ryhmä, joka on implementoinut Da Vinci -robotin thorax-kirurgiaan ja hakemusta kirjoitettaessa leikannut sen avulla 18
potilasta.
Finnanestin toimitus onnittelee
kaikkia voittajia!

Operatiivisilla päivillä palkittuja
Alajaoksista jaoksia
Vuoden 2011 parhaana väitöskirjana palkittiin Oulun yliopistosta väitellyt Fiia Gäddnäs väitöskirjastaan
”Vaikean sepsiksen vaikutukset kollageenien I ja II synteesiin ja hajotukseen ja ihon re-epitelisaatioon”.
Parhaasta tieteellisestä esityksestä myönnettävän Acta Anaesthesiologica Scandinavica -palkinnon sai
Markus Skrifvars (Sydney ja Helsinki). Hänen kahdesta esityksestään
”Yhteisymmärrys eri erikoisalojen
kesken ”Älä elvytä”-päätösten indikaatioista ja syitä hoidon rajaamispäätöksen viivästymiseen vuodeosastolla” arvioitiin vapaiden esitysten parhaaksi. Erik Litonius (Helsinki) sai kunniamaininnan esityksestään ”Suonensisäinen rasvaemulsio
sitoo amitriptyliiniä, mutta ei vaikuta porsaiden selviämiseen kokeellisesta amitriptyliinimyrkytyksestä”.
Kunniamaininnan sai myös Merja

SAY:n kevätkokouksessa Hämeenlinnassa päätettiin alajaosten nimien
muuttamisesta jaoksiksi. Koska nimen muutoksen voimaan saattamiseksi tarvitaan kahden sääntömääräisen kokouksen päätös, se vahvistettiin tässä kokouksessa. Professori Jussi Heinonen (Helsinki) pyysi
puheenvuoroa ja onnitteli vuosikokousta päätöksestä. Hän kertoi ehdottaneensa jaos-nimeä jo 20 vuotta sitten niitä perustettaessa, mutta tuolloin ei yhdistyksessä oltu siihen valmiita.
Finnanest!
Päätoimittaja Ritva Jokela (Helsinki) valittiin jatkamaan Finnanestin
vetämistä. Lehden toimituskunta
jatkaa entisellään, ainoastaan toi-
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Professori Jukka Takala.

mitussihteerin sukunimi vaihtuu,
kun Minna Tallgren (Helsinki) jatkaa Minna Ilmakunnaksen (Helsinki)
työtä. Minna Ilmakunnas jatkaa väitöskirjatoimittajana. Muina toimituskunnan jäseninä jatkavat ilmoitushankkija Juhani Haasio (Helsinki),
koulutuskalenteria hoitava Hannele
Heine (Turku), Nina Keinänen (Oulu), verkkotoimittaja Otto Pitkänen
(Kuopio), Sami Suvanto (Helsinki) ja
Arvi Yli-Hankala (Tampere).
Finnanest-palkinnon sai dosentti Vesa Kontinen (Helsinki) ja professori Markku Hynynen (Espoo) ajan-

kohtaisesta artikkelistaan ”Tieteellinen epärehellisyys anestesiologiassa” (Finnanest 2011, 44: 99–103).
Toimituskunta perusteli valintaansa
seuraavasti: ”Vilppi tieteessä on viiltävä asia, ja kirjoitus on vaan niin
hyvä jälkikirjoituksineen (sidonnaisuudet) kaikkineen”.
Kunniamaininta annettiin Maarit Moision artikkelille ”Vanhuspotilaan anestesia” (Finnanest 2011; 44:
293–9). Raati perusteli valintaansa: ”Katsaus on laaja, monipuolinen
ja helppolukuinen. Lisäksi kirjoittaja
on vielä koulutusvaiheessa ja pystyy

näin koherenttiin kirjoittamiseen”.
Ari Katila sai myös kunniamaininnan katsauksestaan ”Intraosseaali-infuusio – paranneltu vanha tekniikka” (Finnanest 2011; 44:
202–5). Toimituskunnan perustelut:
”Artikkeli on opettavainen ja esitteli vanhaa viiniä mutta uuden leilin”
ja ”Tärkeästä aiheesta selkeä ja ytimekäs katsaus hyvillä kuvilla. Ei löydy alan oppikirjoista.”.
Finnanestin toimituksen lämpimät kiitokset kaikille kirjoittajille ja
onnittelut voittajille! RJ 

Tähtisadetta ja palkintoja anestesiologeille

N

uorten Lääkärien Yhdistys palkitsi anestesiologi ja kliininen opettaja
Seppo Lauritsalon Keski-Suomen keskussairaalasta Vuoden 2011 Lääkärikouluttajana. Seppo opettaa Jyväskylässä erikoistuvia lääkäreitä, ohjaa mm. traumatiimien simulaatiokoulutusta ja vastaa keskussairaalan elvytyskoulutuksesta. Palkinnon
myöntöperusteluissa Seppoa luonnehdittiin kannustavaksi ja taitavaksi opettajaksi, jolla on alan viimeisin tietämys. Nuorten lääkärien yhdistys on jakanut palkintoa
vuodesta 2008 lähtien Nuori Lääkäri -päivien yhteydessä.
Turun yliopisto on myöntänyt Vuoden
erikoislääkärikouluttaja -palkinnon anestesiologi Miretta Tommilalle, joka toimii Tu-

374

run yliopistollisessa keskussairaalassa. Miretta sai palkinnon erikoislääkärikoulutuksen tutorlääkärijärjestelmän kehittämisestä ATEK-klinikkaan. Tutorlääkäri haastattelee ja opastaa tulokkaat talon tavoille,
myös päivystykseen, ja vastaa erikoistuvien
sijoittamisesta eri toimipisteisin. Lisäksi hän
informoi vastaanottavaa työyksikköä uudesta tulokkaasta ja myöntää erikoistuvien
lomat sekä koulutusvapaat. Toimintamalli
on vapaasti kopioitavissa, TYKSin ATEK-klinikka suosittelee vahvasti! Vuoden erikoislääkärikouluttaja -palkintoa on jaettu vuodesta 2007 lähtien. Palkinto jaettiin Turun
Lääketiedepäivillä marraskuussa.
Finnanestin toimitus onnittelee palkittuja kollegoita. HH 
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