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Operatiiviset päivät 2010

Operatiivisia päiviä vietettiin
24.–26.11.2010 Helsingissä.
Helsinki on perinteisesti ollut
kovin loskainen ja harmaa
Operatiivisten Päivien aikaan,
mutta tällä kertaa saimme
nauttia lumisesta ja aurinkoisesta pakkaskelistä. Ohjelma
oli jälleen kerran monipuolinen ja kiinnostava, jopa siinä
määrin että esimerkiksi lasten
anestesiaa käsittelevään sessioon eivät kaikki halukkaat
mahtuneet luentosaliin. Tarjolla oli edellisvuosien tapaan
myös ”veri-aivoesteen” ylittävää tietoa SAY:n ja Suomen
Kirurgiyhdistyksen alajaostoineen järjestämissä yhteissessioissa. SAY:n vuosikokouksessa
puolestaan käsiteltiin muun
muassa syksyistä jäsenkyselyä
SAY:n varojen käytöstä.

S

AY:n vuosikokous pidettiin torstaina 25.11.2010. Tällä kertaa
SAY:n johtokunnan jäsenistä kukaan ei ollut erovuorossa, joten johtokunta jatkaa ennallaan: puheenjohtaja Pertti Pere (Helsinki), varapuheenjohtaja Minnaliisa Niskanen
(Kuopio), sihteeri Mirka Soinikoski (Turku), rahastonhoitaja Eero Pesonen (Helsinki). Osoitteistosta vastaa edelleen Eija Junttila (Oulu), ja
johtokunnan muina jäseninä jatkavat Raili Suojaranta-Ylinen (Helsinki) ja Pekka Tiainen (Lappeenranta).
Vuoden 2011 kokouksessa erovuorossa on varsin moni nykyisen johtokunnan jäsenistä, joten vaalivaliokunnalla riittää työtä ensi vuodeksi.
SAY:n jäsenmäärä ennen kokousta oli 1055; 795 erikoislääkäriä, 233
erikoistuvaa lääkäriä ja 125 eläkkeellä olevaa jäsentä, loput kannatusjäseniä. Kokouksessa hyväksyttiin
SAY:een 26 uutta jäsentä, joista aiempiin vuosiin verrattuna ilahduttavan moni (6 kpl) oli kokouksessa
läsnä esittäytymässä.
Miten SAY:n rahat käytetään?
Rahastonhoitaja Eero Pesonen selvitti ansiokkaasti SAY:n taloustilannetta. Vaikka yhdistys on edelleen
vakavarainen, kuluneen vuoden aikana erityisesti sekä kokoustuotot
että Finnanestin ilmoitustulot ovat
olleet arvioituja pienemmät. Vaikka tilinpäätös olikin alijäämäinen,
SAY:lla on edelleen varallisuutta yli
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300 000 euroa. Tästä voitaisiin sijoittaa noin 200 000 euroa jäsenten
hyödyksi.
Omaisuuden käytöstä tehtiin
syksyllä SAY:n jäsenille nettipohjainen kysely. Kyselyyn vastasi 487 jäsentä, joista 54,6 % kannatti yksiön hankkimista Helsingistä ja 24,6
% lomamökin hankkimista Lapista.
Varallisuuden jakamista esimerkiksi apurahoina jäsenistölle kannatti 20,7 %. Kokouksessa keskusteltiin kyselyn tuloksista. SAY:n omistaman Sandelsinkadun yksiön käyttöaste on ollut noin neljä yötä /viikko, joten kysyntää tämän kaltaiselle
palvelulle on. Lisäksi asunto on varsin turvallinen sijoituskohde. Kun
enemmistö kyselyyn vastanneista jäsenistäkin oli asunnon hankinnan kannalla, päätettiin valtuuttaa
johtokunta valmistelemaan asuntokauppoja (Yksiö Jakomäestä, kuten
kokousyleisön joukosta huudettiin).
Auditoinnista
Vuoden 2009 aikana paljon pinnalla
ollut erikoislääkärikoulutuksen auditointi jäi kuluneena vuonna hieman taka-alalle, vaikka Lääkäriliitto
onkin viestittänyt Suomen kaikille
erikoislääkäriyhdistyksille että auditoinnin järjestämisessä tulisi edetä ripeästi. SAY:n auditointitoimikunta on vuoden 2010 aikana lähettänyt kyselyn erikoislääkärikoulutuksesta kaikkiin sairaaloihin, mutta toistaiseksi vain osa kouluttajista
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Operatiivisilla päivillä palkittuja.

on vastannut kyselyyn. Auditoinnin
vaatimat käytännön toimet päätetään kyselyn tulosten pohjalta. Ausitointitoimikunnan puheenjohtaja
Kai Kiviluoma (Oulu) erottua muiden työkiireiden vuoksi puheenjohtajana jatkaa Mika Heino (Lahti).
Vuosikokouksessa palkittuja
Vuoden 2010 parhaana väitöskirjana palkittiin osajulkaisujen impact factorien summan perusteella Johanna Wennervirta (Helsinki) väitöskirjastaan ”Measurements
of adequacy of anesthesia and level
of consciousness during surgery and
intensive care”.
Vaikka vapaiden esitelmien määrä jäi viime vuotta pienemmäksi,
laatu korvasi määrän. Acta Anaesthesiologica Scandinavica -palkinnon parhaasta tieteellisestä esityksestä sai Jaakko Långsjö (Turku) aiheenaan ”Anestesiasta herääminen
edellyttää aivojen syvien rakentei-
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den aktivoitumista sekä päälakilohkon alaosien ja etumaisen pihtipoimun toiminnallisen yhteyden palautumista”. Erik Litonius (Helsinki) sai
1. kunniamaininnan työstään ”Suonensisäisen rasvaemulsion käyttö
porsaiden kokeellisen puudutemyrkytyksen hoidossa” ja Merja Kokki
(Kuopio) 2. kunniamaininnan työstään ”Laskimoon annetun oksikodonin teho ja turvallisuus ensisynnyttäjien kivunhoidossa”.
Messusäätiön palkinnon sai Ritva
Jokelan vetämä projektiryhmä, joka
laati potilaille suunnatun tietopaketin leikkauksenjälkeisestä kivun hoidosta suomeksi ja ruotsiksi HUS:n
nettisivuille. Messusäätiön palkinto jaetaan hankkeelle, joka on yleishyödyllinen ja alaa edistävä.
Onnittelut kaikille palkituille!
Uusi alajaos
SAY:een perustettiin Operatiivisten
päivien yhteydessä myös uusi regio-

naalisen anestesian alajaos. Perustamiskokouksessa alajaoksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Pitkänen (Helsinki) ja sihteeriksi Kristiina
Kuusniemi (Turku). Jäseniä uudessa
alajaoksessa on perustamiskokouksen jäljiltä 19.
Finnanestin kuulumisia
SAY:n kokouksessa esiteltiin myös
Finnanestin uusi päätoimittaja dosentti Ritva Jokela Helsingistä. Ritva työskentelee HYKS Naistenklinikalla. Vanha, väistyvä päätoimittaja Johanna Tuukkanen sai ansaitsemansa kukat ja halaukset kiitoksena
hienosti hoidetusta päätoimittajan
pestistä.
Finnanestin kirjoituspalkinnon
sai Nina Rotko Oulusta perusteellisesta katsausartikkelistaan ”Leikkausasennot anestesiologin kannalta”.
Finnanestin toimituskunta perusteli valintaansa seuraavasti: ”Kattava
katsaus aiheeseen, jonka kohtaam-
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SSAI 2013
Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicinen (SSAI) kuulumiset SAY:n vuosi-
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me joka päivä, mutta saattaa jäädä liian vähäiselle huomiolle. Pitkät
ja komplisoidut leikkaukset ovat lisääntyneet, asennon tarkistamisen
ja miettimisen merkitys korostuu.
Heti tuli mieleen asennon aiheuttamia komplikaatioita. On ollut hyvä
oivallus kirjoittaa aiheesta.”
Kunniamaininnan sai Waltteri Siirala artikkelistaan ”Ylipainoisen potilaan ventilointi yleisanestesian aikana” ja Riku Aantaa, Tuula
Manner ja Sanna Vilo artikkelistaan
”Suolaa, suolaa, enemmän suolaa..
Lasten perioperatiivisesta nestehoidosta”. Molemmat kunniamaininnat
menivät tällä kertaa Turkuun.
Finnanest palkitsi SAY:n vuosikokouksessa myös professori (emeritus) Tapani Tammiston ja Leena Janhusen tällä erää päättyvän
vuosina 2005–2010 ilmestyneen
”Finnanest 30 vuotta sitten”-kirjoitussarjan toimittamisesta. Myös Tapani ja Christine Tammiston toimittama suurtyö, katsausartikkelisarja
Suomen anestesiologian vaiheista,
päättyi kivunhoitoa käsittelevään
sarjaan ”Kiputytöstä kipuklinikkaan”. Katsausartikkelisarjan aiemmat osat ovat ”Kulkutautisairaalasta teho-osastoksi”, ”Elvytys Suomen lääketieteellisissä julkaisuissa”
ja ”Eetteristä erikoisalaksi”.

Finnanest palkitsi SAY:n vuosikokouksessa professori (emeritus)
Tapani Tammiston ja Leena Janhusen.

kokouksessa kertoi SSAI:n hallituksessa toimiva Riikka Takala (Turku).
Vuoden 2011 kongressi järjestetään
Bergenissä, Norjassa 15.–17.6.2011.
Valitettavasti ensi vuoden kongressin kanssa kävi kuten vuonna 2009;
SSAI alkaa Euroanaesthesian loppumista seuraavana päivänä. Tämä näkyi ainakin vuoden 2009 osallistujamäärässä. Riikka pitikin ansiokkaan
mainospuheen ensi kesän kongressin puolesta. Teemana on ”Patient
safety through audit and simulation”, ja tiedossa on 100 erilaista luentoa tai rinnakkaissessiota sekä 66
simulaatio-opetusta, joihin otetaan

vain 3–4 osallistujaa / sessio. Kannattaa siis ilmoittautua ajoissa!
Vuonna 2013 järjestämisvuorossa
on Suomi, jolloin SSAI:n 33. kongressi pidetään Turussa 26.–28.8.
Koska samaan aikaan Helsingissä
pidetään kansainvälisen kirurgiyhdistyksen (International Society of
Surgery, ISS) kongressi International
Surgical Week, vuonna 2013 ei Operatiivisia päiviä järjestetä ollenkaan.
Minna Ilmakunnas,
minna.ilmakunnas[a]hus.fi
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