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EBA:n kuulumisia

T
änä vuonna UEMS:n alaisen EBA:n 
(European Board of Anaesthesiology) 
syyskokous pidettiin poikkeuksellisen 
aurinkoisessa Dublinissa 18.11.2017. Var-

sinaista kokouspäivää edelsi paikallisen yhdistyk-
sen järjestämä kansallinen potilasturvallisuutta 
käsittelevä seminaaripäivä, johon meidät oli ilok-
semme kutsuttu. Päivä koos-
tui aamupäivän erinomaisista 
potilasturvallisuusluennoista 
käsitellen lääkepoikkeamia, 
ilmatien varmistusongelmia 
ja väärän puolen puudutuksia 
(obs! kansainvälinen ”Stop 
Before You Block” -kampan-
ja). Iltapäivä vietettiin kuun-
nellen nuoremman kollegion 
mielenkiintoisia abstrakti-
esityksiä, joissa esiteltiin pienempiä paikallisia 
projekteja päivän teemaan liittyen. Tämä osio 
muistutti hyvin pitkälti meidän Operatiivisten 
päivien Vapaat esitelmät -sessiota, ja parhaat pal-
kittiin täälläkin. Tällä kertaa voittajaksi valittiin 
älypuhelinsovellusprojekti, jossa ryhmä oli tehnyt 
NeuroT-appin, joka palveli akuutteja neurologisia 
hätätilapotilaita lähettäviä tahoja. Innovatiivista 
todellakin! Lopulta päivä huipentui ”potilastur-
vallisuuslähettilään” norjalaisen anestesialääkäri 
Jannicke Mellin-Olsenin puhuttelevaan katsauk-
seen potilasturvallisuudesta globaalista näkökul-
masta. 

Varsinainen kokous kaikessa perusteellisuu-
dessaan kulki aiemman kaavan mukaisesti. Yksi 
tärkeimmistä ja keskustelua herättävimmistä ko-
kousaiheista oli ETR-päivitys (European Training 
Requirement in Anaesthesiology and Intensive 
Care), jossa päivitetään aiemmin tehty ohjeistus 
eurooppalaisesta anestesiologian ja tehohoidon 

erikoistumiskoulutussisällöstä. Ohjeistuksen ta-
voitteena on tehdä anestesiologian ja tehohoidon 
koulutusohjelmia yhteensopiviksi EU:n sisällä. 
Koulutusohjelmien harmonisointi voisi helpottaa 
ammattikuntamme liikkumista ja työskentelyä 
EU-maiden alueella. Tähän tähtää ohjeistuk-
sessakin suositeltu EDAIC-tentti (European 

Diploma of Anaesthesiology 
and Intensive Care), jonka jo-
kunen meillä Suomessakin on 
jo suorittanut. Päivityksen alla 
oleva dokumentti toimii ohje-
nuorana koulutussisältövaati-
muksensa osalta mahdollista 
ESA:n akkreditointia (HV-
TAP, The Hospital Visiting 
and Training Accreditation 
Programme) hakeville sekä 

toki myös kaikille opetussairaaloille yleisesti.
Lukuisten muiden kokousaiheiden joukosta 

toisena poimintona tuotakoon esille eurooppa-
laisen anestesiayhteisön sinnikkäät pyrkimykset 
kliinisten ohjeistusten luomiseksi. Mekin voim-
me hyödyntää ohjeistuksia paikallisia käytäntei-
tä miettiessämme. Suosittelenkin tutustumaan 
ESA:n (European Society of Anaesthesiology) 
sivustoon (https://www.esahq.org/guidelines). 
Tänä vuonna julkaistut ohjeistukset ovat käsitel-
leet perioperatiivista trombiprofylaksiaa, toimen-
pidesedaatioita, massiivivuotoa ja postoperatiivi-
sen deliriumin ehkäisyä. 

Minun lisäkseni ja minua huomattavasti pi-
dempään toisena Suomen edustajana toiminut 
professori Klaus Olkkola jättää tämän tehtävänsä 
siirtyäkseen uusiin haasteisiin. Kiitän häntä suu-
resti ystävällisestä perehdytyksestä tämänkin neu-
voston saloihin. Hänen seuraajakseen SAY:n joh-
tokunta valitsi apulaisprofessori Teijo Saaren. 
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