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Lääkärien täydennyskoulutus (CME,
Continuing Medical Education) on
erikoistumiskoulutuksen jälkeistä aikuiskou-

lutusta, jonka tavoitteena on teoreettisten tietojen
ja käytännön taitojen jatkuvan kehittämisen avulla
ylläpitää, edistää ja syventää lääkärin ammattitai-
toa. Elinikäinen oppiminen on lääkärin oikeus ja
eettinen velvollisuus. Täydennyskoulutus tuo lää-
kärin työskentelyyn uutta sisältöä ja tuloksena on
iloa tuottava lääkärin työ. Sen avulla voidaan ke-
hittää terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta ja
tuloksellisuutta.

Täydennyskoulutukseen kuuluu koulutustilai-
suuksiin osallistumisen lisäksi esim. alan kirjallisuu-
den ja lehtien seuraaminen, itseopiskelu, lääketie-
teellisten artikkelien kirjoittaminen ja luentojen
pitäminen. Se tulee mieltää osaksi jokapäiväistä toi-
mintaa. Täydennyskoulutuksen tulee perustua va-
paaehtoisuuteen. Tämä on Suomen Lääkäriliiton ja
muiden suomalaisten lääkärijärjestöjen kanta. Useis-
sa Euroopan maissa lääkärien täydennyskoulutuk-
selle on määritelty tavoite, esim. 250 tuntia viiden
vuoden aikana. Myös resertifikaatiomenettely on
paikoitellen otettu käyttöön, jopa muutamassa EU-
maassa. Paineita CME:n hyväksymismenettelyn
ulottamiseksi meillekin on olemassa. Nykyisessä ti-
lanteessa lääkärien – anestesiologien muiden ohella
– on oltava aktiivisia ja pyrittävä siihen, että täy-
dennyskoulutus pysyy ammattikunnan itsensä jär-
jestämänä ja valvomana.

Täydennyskoulutuksen tarve anestesiologian ja
tehohoidon alalla ei poikkea muista erikoisaloista.
Koulutuksen tärkein järjestäjätaho Suomessa on
ollut Suomen Anestesiologiyhdistys ry. Tässä tär-
keässä tehtävässä SAY tulee jatkossa saamaan tukea
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tä, SSAI:lta (Scandinavian Society of Anaesthesio-
logy and Intensive Care Medicine). Sen tavoitteena
on organisoida ja koordinoida yhteispohjoismaista
CME-tasoista anestesiologian, tehohoidon ja kivun-
hoidon koulutusta. Tätä luettaessa ensimmäinen
SSAI:n organisoimista kaksi vuotta kestävistä teho-
hoidon koulutusohjelmista on päättynyt maalis-
kuun alussa Göteborgissa järjestettyyn kurssiin.
Ohjelman saama myönteinen palaute johti järjes-
tyksessään toisen tehohoidon koulutusohjelma
aloittamiseen viime syksynä. Vastaavanlaista SSAI:n
tukemaa kivunhoidon koulutusohjelmaa suunnitel-
laan järjestettäväksi seuraavaksi. SSAI:n koulutus-
valiokunta on asettanut kunnianhimoiseksi tavoit-
teeksi laajentaa em. koulutusta muille anestesiolo-
gian erityisosaamisalueille. Koulutusvaliokunnan
ensimmäisessä tapaamisessa helmikuussa tehtiin
päätös kutsua joka jäsenmaasta edustaja erityisosaa-
misen alueilta erikoisalamme post graduate -tasoi-
sen yhteispohjoismaisen koulutuksen koordinoimis-
ja kehittämiskokoukseen, joka järjestetään Kööpen-
haminassa syyskuussa. Erityisosaamisalueilla tarkoi-
tetaan tässä lastenanestesiaa, neuroanestesiaa, obstet-
rista anestesiaa, sydänanestesiaa ja ensihoitoa. Ta-
voitteena on panostaa koulutuksen laatuun, saada
niistä kiinnostavia ja tällä tavalla motivoida aneste-
siologeja osallistumaan. Opetuksen tulee olla sekä
pedagogisesti että tiedonvälityksellisesti korkeata-
soisia. Toteutuessaan SSAI:n hyväksymä ja tukema
täydennyskoulutus olisi osoitus pohjoismaisen yh-
teistyön toimivuudesta ja oiva kädenojennus jäse-
nistölle.

Ennen kuin SSAI:n täydennyskoulutusohjelmat
ovat arkipäivää ehdimme kokoontua ainakin pari
kertaa SAY:n koulutustilaisuuksiin. Kevätkokous
järjestetään toukokuun 19.-20. päivinä Turussa.
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Jouko Jalonen on työtovereidensa tukemana laati-
nut monipuolisen tieteellisen ohjelman, jota on
sopivasti kevennetty sosiaalisella ohjelmalla.

Anestesiologipäivät 2000 järjestetään viime vuo-
den tapaan Suomen Kirurgiyhdistyksen kanssa työ-
nimellä Operatiiviset Päivät 2000. Ajankohta on
8.-10.11.2000 ja paikka on Messukeskus. Kyseessä
olevat viikonpäivät ovat keskiviikko, torstai ja per-
jantai. Tämä on syytä saattaa kussakin sairaalassa
leikkaustoimintaa suunnitelevien tietoon hyvissä

ajoin leikkaustoiminnan supistamiseksi. Edustam-
me itsenäistä ja muiden erikoisalojen kanssa tasa-
arvoista erikoisalaa, jolla on omat koulutustarpeen-
sa. Anestesiologin korkeasta ammattitaidosta hyö-
tyy viime kädessä työnantaja.

Tapaamisiin Turussa!


