Nyt
ACTA-LUENTO 2018:
NELJÄ OPPIA NESTEHOIDOSTA
ff Tämän vuoden Operatiivisten päivien
Acta-luennon piti MD, PhD Morten Hylander
Møller Kööpenhaminan Rigshospitaletista. Ajankohtaistakin ajankohtaisempana
teemana oli nestehoito kriittisesti sairaalla
potilaalla. Mielenkiintoinen, tiivis luento
esitteli neljä ydinsanomaa nestehoidon nykylinjauksista: ensimmäiseksi Hylander Møller
muistutti, että nesteet ovat lääkkeitä, ja
muiden lääkkeiden tapaan niillä on hyödyllisten vaikutusten lisäksi myös sivuvaikutuksia
ja haittoja. Nestehoitoa siis tulee pohtia ja
sen vaikutuksia arvioida samoin periaattein
kuin lääkehoitoakin. Toiseksi hän otti esiin
nesteen laadun merkityksen. Nykytutkimuksen valossa kristalloidit ovat lähes kaikilla potilasryhmillä turvallisempia kuin kolloidit, ja
kristalloideista balansoidut nesteet lienevät
tehohoitopotilailla parempi vaihtoehto kuin
keittosuolaliuos. Laadun jälkeen kolmantena
viestinä oli määrä: vähemmän on enemmän
myös nestehoidossa. Neljäs oppi oli samalla
myös muistutus alamme luonteesta ja jatkuvasta muutoksesta: tarvitsemme enemmän
tutkimusta ja näyttöön pohjautuvaa tietoa
myös nestehoidosta, jotta voimme hoitaa
potilaitamme yhä paremmin ja turvallisemmin. 

Kaksi uutta kunniajäsentä
ff SAY kutsui Operatiivisilla päivillä kaksi
uutta, työtoverien lämpimästi arvostamaa
kunniajäsentä: LKT Kalevi Pihlajamäen
(syntynyt 1943 Helsingissä) ja dosentti Jan-Ola Wistbackan (syntynyt 1952
Jepualla).
Kalevi Pihjalamäki on eläköitynyt
Tyksin anestesian ja tehohoidon yksikön
osastonylilääkärin tehtävästä 2011. Hän
on kantanut myös kansainvälistä vastuuta viemällä anestesiologian oppeja ja
välineitä kehitysmaihin. Kollegat kiittävät
Kalevia hänen potilaslähtöisestä työstään
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Vuoden 2018 Operatiivisten päivien Acta-luennoitsija, MD, PhD Morten Hylander Møller
Kööpenhaminan Rigshospitaletista. Nestehoitosession puheenjohtajina toimivat professori Arvi Yli-Hankala (kuvassa vasemmalla) ja dosentti Tuula Manner. Kuva Heidi Vanhala,
2018.

ja halustaan pitää ammattitaitonsa ajan
tasalla alati muuttuvassa anestesiologian
kentässä.
Jan-Ola Wistbacka on jäänyt eläkkeelle
Vaasan keskussairaalan osastonylilääkärin
tehtävästä 2016. Hänen johdollaan Vaasaan virisi vuodesta 1994 alkaen aktiivinen sydänkirurginen toiminta. Kollegat
kiittävät Jan-Olan asiantuntemusta, käden
taitoja sekä humaania ja kunnioittavaa
suhtautumista työtovereihin ja potilaisiin. 

SAY:n uudet kunniajäsenet Jan-Ola Wistbacka (vasemmalla) ja Kalevi Pihlajamäki. Kuva
Juhani Haasio, 2018.
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Nyt
YHDISTYKSEEN PERUSTETTIIN UUSI JAOS
ff Varapuheenjohtaja Eija Junttilan ehdotus potilasturvallisuusjaoksen perustamisesta hyväksyttiin SAY:n vuosikokouksessa yksimielisesti. Potilasturvallisuusjaos toimii muun
muassa:
 Anestesialääkäri-simulaatiokouluttajien kansallisen verkostoitumisen alustana
 Toimintakorttityön jatkuvuuden takaajana (ylläpito, kehittäminen, päivittäminen)
 Meneillään olevien kansainvälisten potilasturvallisuuskampanjoiden tiedottajana

Eero Turpeinen -luennon piti Maaret Castrén
ff Vuoden 2018 Operatiivisten päivien Eero
Turpeinen -juhlaluennon piti HUS Akuutin toimialajohtaja, professori Maaret Castrén. Hän oli valinnut
otsikokseen ”Vanhus – Akuutin vähemmän
seksikäs potilas”. Luento oli ajatuksia herättävä ja
vauhdikas. 

 Kansallisten koulutusten potilasturvallisuussessioiden
suunnittelijana
 Kansallisten laatu-/komplikaatiorekistereiden työn
edesauttajana
 Kansallisen tutkimusyhteistyön verkostona
Potilasturvallisuusjaoksen toiminnasta kiinnostuneita SAY:n
jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä Eija Junttilaan
(eija.junttila@pshp.fi).

SAY:n vuoden 2019 jäsenmaksut
ff Vuosikokouksen päätöksen mukaan SAY:n aktiivijäsenten jäsenmaksut
vuonna 2019 ovat erikoislääkäreiltä 90 €, erikoistuvilta 65 € ja eläkeläisiltä 45 €. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista ja yhdistyksen
kannattajajäsenet maksavat edelleen 85 €. Jäsenyys SAY:ssä sisältää myös
SSAI:n jäsenyyden ja ESAn liitännäisjäsenyyden, ellei jäsen erikseen ilmoita, ettei halua olla SSAI:n tai ESAn jäsen. 

Pro Anesthesia Fennica -palkinto Kirsimarja Metsävainiolle
ff Erikoislääkäri Kirsimarja Metsävainio KYS:stä palkittiin vuoden 2018 Pro
Anesthesia Fennica -palkinnolla sinnikkäästä ja tuloksia tuottaneesta moniammatillisen simulaatiokoulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Vuoden väitoskirja
ff Vuoden väitöskirjapalkinnon sai Ville Jalkanen. Katso väitöstyön esittely
sivulta 411.

Eero Turpeinen -luennoitsija, toimialajohtaja, professori
Maaret Castrén.
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SAY:n luottamushenkilöt 2019
ff Vuosikokous päätti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti, että
SAY:n johtokunnan kokoonpanossa
ei tapahdu muutoksia vuodelle
2019. Puheenjohtajana jatkaa Merja
Vakkala ja varapuheenjohtajana
Eija Junttila. Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Annette Moisander,
Tuomas Huttunen, Kristiina Hersio,
Maria Heliste ja Riikka Takala. Finnanestin päätoimittajana jatkaa Vesa
Kontinen.

Vaalitoimikunnassa jatkavat
Klaus Olkkola (pj), Timo Kaakinen,
Ulla Ahlmen-Laiho, Maxim Mazanikov ja Hannaleena Karjalainen.
Virve Hiljanen, tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy:sta jatkaa
yhdistyksen tilintarkastajana,
Pertti Pere jatkaa toiminnantarkastajana ja Erik Litonius valittiin
varatoiminnantarkastajaksi. 

Nyt
UUDET
JÄSENET
ff Vuosikokous hyväksyi
yhdistykselle 35 uutta jäsentä.
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Hätätilatoimintakortit nyt saatavilla!
ff Viisi hätätilatoimintakorttia on nyt
saatavilla SAY:n nettisivuilta. Sivuilta
löytyvät toimintakortit seuraaviin
hätätilanteisiin: anafylaksia, puuduteainemyrkytys, maligni hypertermia,
yllättävä vaikea hengitystie anestesiainduktion jälkeen ja tulipalo leik
kaussalissa. Sivuilta löytyy myös ohje
korttien muokkaamiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen.
SAY:n sivuilta www.say.fi löytyy
yläpalkista kohdasta:
yleistä > suositukset > toimintakortit.
Toimintakortit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Toimintakorttityöryhmä ottaa mielellään vastaan palautetta. Työryhmän
kokoonpano ja yhteystiedot löytyvät
myös SAY:n sivuilta. 
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Finnanest-palkinto Miia Kokkoselle ja Päivi Tanskaselle
ff Vuoden 2018 Finnanest-palkinnot saivat Miia Kokkonen lehdessä
5/17 ilmestyneestä artikkelista ”Perifeerisiä puudutuksia pirpanoille”
ja Päivi Tanskanen lehdessä 1/18 ilmestyneestä artikkelista ”Aivojen
herniaatio – akuutti hätätilanne”. Lisäksi Maria Helisteelle myönnettiin
erityispalkinto kolumnisarjasta ”Kasvukäyrillä”. 
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Finnanest
Kuva 1. Herniaatio
1. Falxin alainen tyyppejä:
2. Sentraalinen
transtentoriaalinen
3. Unkaalinen
transtentoriaalinen
4. Tonsillaar inen.

1
2
3
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Kuva 2. Krooninen
subduraalihematoo
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Kuva 4b. Saman
potilaan pään
vana päivänä.
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Kuva 3. Unkaaline
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Kuva 5a. Vaaran
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Kuva 5b. Vaaran
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