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SOAT:n ensimmäinen ulkomaanmatka oli menestys

Harmaana lokakuisena torstai-
na 6.10. suuntasi 37 innokasta 
obstetrisesta anestesiologi-
asta kiinnostunutta kollegaa 
Suomesta kohti Tarttoa. 
Päämääränä oli SOAT:n ensim-
mäinen ulkomailla järjestetty 
koulutustilaisuus, jota edelsi 
lähes vuoden kestänyt vilkas 
kirjeenvaihto paikallisen järjes-
täjän ylilääkäri Juri Karjaginin 
kanssa. 

Tallinkin supernopean laivamat-
kan jälkeen siirryimme tilausbus-

siin, jolla matka taittui runsaassa 
parissa tunnissa Tarttoon. Itse kau-
pungin keskusta vaikutti melko pie-
neltä, mutta pitkä yliopistoperinne 
näkyi sen lukuisissa yliopistoraken-
nuksissa. Kaupungissa oli Tallinnan 
tapaan vanha kunnostettu ydinkes-
kusta. Hotellimme oli melko uusi ja 
sijaitsi pari kilometriä keskustan ul-
kopuolella. 

Saapumisiltana kävelimme jou-
kolla Tarton keskustaan vanhaan 
saksalaisvirolaiseen pubityyppi-
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seen ravintolaan, joka oli tehty van-
haan ruutikellariin (Püssirohukel-
der). Siellä korjasimme matkan ai-
heuttamaa nestevajausta ja nau-
timme mainiot leivän sisällä tarjoil-
lut keitot. 

Koulutuspäivämme alkoi ylilää-
käri Juri Karjaginin pitämällä an-
siokkaalla katsauksella obstetrisen 
anestesiologian nykytilaan Virossa. 
Tästä jatkoimme suomalaisin voi-
min obstetrisen analgesian sessiol-
la. Esityksissä keskityttiin epiduraa-
lianalgesian laadun parantamiseen 
ja lyhyt- ja pitkävaikutteisten opi-
oidien vaikutuksiin vastasyntynees-
sä. Lounaan jälkeen vuorossa oli 
sessio kohdun atoniasta. Lisäksi Pir-
jo Rannan johdolla pohdimme jaok-
sessa esille nostettua asiaa, tarkis-
tuslistan ulottamista obstetriseen 
analgesiaan ja anestesiaan. Lopuk-
si käytiin läpi kuuden eri suomalai-
sen sairaalan tapoja hoitaa spinaa-
lista analgesiaa ja sektioanestesiaa. 
Englannin kielellä pidetty koulutus-

päivä houkutti paikalle myös pro-
fessori Attarin Isfahanista Iranista, 
joka piti lyhyen esityksen sikäläisis-
tä obstetrisen anestesiologian käy-
tännöistä.

Koulutuspäivän päätteeksi tu-
tustuimme Tarton yliopistolliseen 
sairaalaan. Paikan päällä meille ker-
toi obstetrikko Fredd Kirss selkeäl-
lä suomen kielellä tilastoja sairaa-
lan obstetriikasta ja siihen liittyväs-
tä anestesiatoiminnasta. Sairaalaan 
oli muutama vuosi sitten saatu uusi 
leikkausosasto, joka oli visuaalises-
ti upea ja toiminnallisestikin näp-
pärä. HYKS:n Naistenklinikan näkö-
kulmasta ja remonttia odotellessa 
ei voinut kuin ihailla tiloja ja niiden 
laitekantaa! Toivottavasti remont-
timme onnistuu yhtä hyvin.

Illallista varten olimme varan-
neet pöydän perinteisestä Atlantis-
ravintolasta, joka sijaitsee Tarton lä-
pi virtaavan Emajogi-joen rannalla. 
Oli mielenkiintoista keskustella vi-
rolaisten kollegojen kanssa ja kuulla 

heidän kokemuksistaan Virosta en-
nen ja jälkeen itsenäisyyden. Kävi il-
mi, että moni kokouksen virolaisista 
osallistujista oli työskennellyt myös 
Suomessa. Kaiken kaikkiaan vaikut-
ti siltä, että ilomme ja murheemme 
ovat aika samanlaisia. Monen osalta 
retki jatkui vielä muutaman kohvi-
kin kautta hotellille.

Kokoukseemme osallistui edellis-
ten lisäksi ilahduttavan monta (35) 
virolaista kollegaa. Kaiken kaikkiaan 
tämä ensimmäinen ulkomaille suun-
tautunut koulutusmatkamme on-
nistui loistavasti. Sen innoittamina 
ryhdyimme suunnittelemaan seu-
raavaa Operatiivisten päivien ulko-
puolella tapahtuvaa koulutustam-
me, jonka todennäköisesti järjestäm-
me Kroatiassa toukokuussa 2013. 
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