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Puheenjohtajan palsta

Seppo Alahuhta

Toivon, että itse kullakin on takana rentout-
tava ja virkistävä kesäloma. Suvesta huoli-
matta töitäkin on tehty. Suurin osa jäse-

nistöstämme on töissä kesälomakuukausienkin ai-
kana, ainakin osan aikaa. Myös yhdistyksen toi-
mihenkilöt ovat perinteeksi muodostuneen tavan
mukaisesti kokoustaneet heinäkuun aikana. Sekä
Anestesiologiyhdistyksen että SSAI:n (Scandinavi-
an Society of Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine) johtokunnat ovat omissa kokouksissaan
käsitelleet mm. yhdistysten tulevia tieteellisiä ko-
kouksia.

Anestesiologipäivät 2000 järjestetään viimevuo-
tiseen tapaan yhteiskokouksena Suomen Kirur-
giyhdistyksen (SKY) kanssa “Operatiiviset päivät
2000“ -nimisenä 8.-10.11.2000 Messukeskuk-
sessa Helsingissä. Kyseessä olevat viikonpäivät ovat
keskiviikko, torstai ja perjantai. Tämä on syytä
ottaa huomioon marraskuun leikkauslistoja suun-
niteltaessa. Toinen muutos aikaisempiin vuosiin
verrattuna on ilmoittautumisajankohta: syyskuun
15.! Aikainen takaraja johtuu Kirurgiyhdistyksen
sosiaalisesta ohjelmasta. Kyseessä on SKY:n 75-
vuotisjuhlakokous, jota he juhlistavat Kansallis-
oopperan Madame Butterfly -esityksellä perjan-
tai-iltana. Myös SAY:n jäsenet seuralaisineen ovat
tervetulleita oopperaesitykseen. Muuten sosiaali-
nen ohjelma noudattaa viimevuotista käytäntöä.
Keskiviikkoiltana on yhteiset viini- ja juustoilta-
mat kirurgien kanssa. Torstai-iltana on anestesio-
logeille suunnattu buffét-illallinen. Tieteellinen
ohjelma on julkaistu FINNANESTin tässä nu-
merossa. Anestesiologipäivistä kerrotaan tarkem-
min elo-syyskuun vaihteessa postitettavassa jäsen-
kirjeessä.

Seuraava SSAI:n kongressi järjestetään kesäkuus-

sa 2001 Tromsassa Norjassa. Paikallinen järjeste-
lytoimikunta esitteli SSAI:n johtokunnalle alus-
tavan ohjelman ja kongressipaikan. Pohjois-Nor-
jan kesäyön aurinko, vuonot ja vuoret luovat kon-
gressille erinomaiset ulkoiset puitteet.

Tulevan kongressin ohella SSAI:n johtokunta
käsitteli kokouksessaan omien komiteoidensa ra-
portit. Jouko Jalosen vetämän laatukomitean (qua-
lity assurance committee) tavoitteena on luoda
tietokanta, johon Pohjoismaissa anestesian yhte-
ydessä todetut yliherkkyysreaktiot ja epiduraali-
ja spinaalianestesian neurologiset komplikaatiot
kerättäisiin. Norjalainen Hans Flaatten raportoi
vetämänsä koulutuskomitean (education commit-
tee) alaisista asioista. Tehohoidon koulutusohjel-
man kolmas ohjelma käynnistyy tammikuussa
2001. Jatkossa SSAI tulee vähentämään taloudel-
lista panostaan tehohoidon koulutusohjelmassa,
koska myös muut suunnitelmissa olevat koulu-
tusohjelmat vaativat taloudellista tukea. Ensim-
mäisenä näistä käynnistynee kivunhoidon kou-
lutusohjelma. Syyskuussa koulutuskomitea isän-
nöi Kööpenhaminassa CME-kokouksen (contino-
us medical education), jossa SAY:ta edustavat ala-
jaosten nimeämät henkilöt. Ensimmäinen SSAI:n
tukema CME-kurssi tullee olemaan eri Pohjois-
maissa vuoron perään järjestettävä “airway mana-
gement for anaesthesiologists” -kurssi.

Tulevaisuuteen peilaamisen ohella on paikal-
laan muistella myös alkuvuoden kokouksia. Tou-
kokuussa saimme nauttia turkulaisten vieraanva-
raisuudesta SAY:n kevätkokouksen aikana. Erin-
omainen tieteellinen ohjelma, juhlava iltaohjel-
ma Pietari Brahen toimiessa isäntänä ja aurinkoi-
sen sään suosima laivaristeily säilyvät osallistuji-
en muistissa pitkään. Haluan vielä kerran kiittää
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paikallista järjestelykomiteaa hyvin järjestetystä
kevätkokouksesta.

Kesäkuun alun Anestesiologian Maailman-
kongressiin Montrealissa suomalaiset osallistui-
vat sankoin joukoin ja olivat näyttävästi esillä esi-
telmöitsijöinä, sessioiden puheenjohtajina ja va-
paiden esitysten/postereiden esittäjinä. Professo-
ri Per Rosenberg valittiin Maailmanjärjestön joh-
tokuntaan Pohjoismaiden edustajana.

Lopuksi toivotan kaikille virkistävää syksyä.
Vastuullisen ja sekä fyysisesti että psyykkisesti
raskaan työmme vastapainona muistakaamme
pitää huolta omasta psyykkisestä ja fyysisestä kun-
nostamme. Syksyinen luonto väriloistoineen tar-
joaa tähän erinomaiset ulkoiset olosuhteet.
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