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Erikoistuvan palsta

SATEL on syntynyt!

Netta Tuominen

Alkuvuodesta 2000 lähtien muhinut ajatus
yhteistoiminnasta anestesiologiaan ja te-
hohoitoon erikoistuvien lääkäreiden kesken

otti jättiläisen askeleen Kuopiossa järjestetyssä en-
simmäisessä SATEL-kokouksessa 1.–2.9.2000.
Nimi SATEL (Suomen anestesiologiaan ja tehohoi-
toon erikoistuvat lääkärit) vahvistettiin viralliseksi
nimeksi. Vuosikokouksen osallistujamäärästä pää-
tellen yhteistoiminnan järjestäminen oli tarpeellis-
ta ja odotettua. Osanottajia oli tasapuolisesti kai-
kista yliopistosairaaloista, keskussairaaloista sekä
myös aluesairaaloista. Tervehdyssanat lausui profes-
sori Markku Hynynen KYS:sta. Hänen mukaansa
myös muut professorit eri tiedekunnissa ovat kiin-
nostuneet SATEL:sta sekä tavoitteestamme kehit-
tää erikoistumiskoulutusta.

Kokouksen tieteellinen anti keskittyi potilaan
preoperatiiviseen valmisteluun ja akuuttihoitoon.
Käytännönläheisistä ja mielenkiintoisista luennois-
ta julkaistaan luentolyhennelmät jo tässä lehdessä.
Kiitokset kaikille luennoitsijoille pyyteettömästä
työstä! Lauantaina tutustuimme Pelastusopistoon
ja sen harjoitusalueeseen. Vauhdikkaan iltajuhlan
vietimme perjantaina latinorytmien säestyksellä ra-
vintola Wanha Satamassa. Mieleeni painui erityi-
sesti kalakukko ja savustetut muikut!

Perjantaina 1.9.2000 järjestettiin ensimmäinen
virallinen SATEL–kokous, jossa yksimielisesti pää-
tettiin, että yhdistys anestesiaan ja tehohoitoon eri-
koistuville on Suomessa tarpeellinen. Päätavoitteik-
si asetimme ensinnäkin yhteydenpidon sairaaloiden
välillä. Iltajuhlassa eniten kuultu lause olikin: ”Meillä
tehdään nämä jutut näin, entäs teillä?” Mielipitei-
den ja toimintatapojen vaihto on kaksisuuntaista ja
auttaa näkemään, että monta tietä todellakin vie
Roomaan - oli se sitten Helsingin, Kuopion, Ou-
lun, Tampereen tai Turun kautta. Toiseksi, yhtä tär-
keäksi, tavoitteeksi asetimme erikoislääkärikoulutuk-
sen kehittämisen. Erikoislääkäritutkinnon uudistuk-
sen jälkeen käytössä olleet lokikirjat ja tutortoimin-

ta ovat käytännössä toimineet hyvin vaihtelevasti ja
ovat vielä kehitysasteella. Tässä kehitystyössä
SATEL:lla on nyt hyvät vaikutusmahdollisuudet.

SATEL:lle valittiin viisihenkinen johtokunta.
Puheenjohtajaksi valittiin Stepani Bendel (KYS) ja
muiksi jäseniksi Timo Jama (HUS), Tuukka Toivio
(OYS), Netta Tuominen (TAYS) ja Riitta Lukka
(TYKS). Lisäksi päätettiin perustaa kolme toimi-
kuntaa: sääntö-, koulutus- ja mielipidekyselytoimi-
kunnat. Sääntötoimikunta selvittää yhdistyksen re-
kisteröitymiseen liittyviä asioita ja laatii yhdistyk-
selle säännöt, jotka toivottavasti saadaan hyväksyt-
täväksi SAY–päivien yhteydessä järjestettävään SA-
TEL–kokoukseen. Koulutustoimikunta paneutuu
koulutuksen järjestämiseen eri yliopistosairaaloissa,
lokikirjan käyttöön, tutortoimintaan sekä erikois-
lääkärikuulusteluun. Mielipidetoimikunta järjestää
kyselyn eri yliopistosairaaloiden anestesiaan ja te-
hohoitoon erikoistuville lääkäreille. Näin saadaan
tietoa lääkäreiden tyytyväisyydestä sekä alueellisis-
ta vahvuuksista ja heikkouksista.

Alkupuheessaan Bodo Wagner toi esiin myös
SATEL:n roolin eräänlaisena rekrytoijana. Ajatellen
yhä pahenevaa erikoislääkäripulaa on hyvä olla ole-
massa jokin kokoava voima, kun tarvitaan nuoria
anestesiologiasta ja tehohoidosta kiinnostuneita lää-
käreitä.

Paljon jäi tietysti avoimia asioita, kuten SATEL:n
suhde SAY:een, mutta se tärkein saatiin aikaiseksi
eli yhteistoiminta jatkuu ja järjestäytyy. Seuraavas-
ta SATEL–kokouksesta vuoden kuluttua liikkui jo
huhuja Oulun suunnalla. Lopuksi haluan vielä ker-
ran kiittää Bodo Wagneria KYS:sta, joka oli alkuun-
paneva voima, kun järjestettiin ensimmäistä yhte-
yshenkilöiden tapaamista ja SATEL–vuosikokous-
ta. Hyvää syksyä kaikille, ensi kesä on päivä päivältä
lähempänä!

Netta Tuominen, erikoistuva lääkäri
Anestesiayksikkö, TAYS


