
Neuroanestesiajaos 25 vuotta:  
juhlakokous Turussa

 f SAY:n neuroanestesiajaos järjestää 25-vuotisjuhlakokouksen Turussa 24.-25.5.2019 hotelli Radisson Blue 
Marina Palacessa Aurajoen rannalla. Alan tulevaisuuteen katsova kokousohjelma julkaistaan tässä lehdessä.  

Symposiumiin ja juhlaillalliselle voi ilmoittautua sähköpostitse: riikka.takala@tyks.fi tai ari.katila@tyks.fi. 

Oletko 
tyytyväinen 
Finnanestiin?

 f Finnanestin ulkoasu muuttui hiukan tä-
män vuoden alussa. Hiomme taittoa vielä 
vähän tulevissakin tämän vuoden nume-
roissa tarpeen mukaan. Oletko tyytyväi-
nen uuteen taittoon? Entä mikä sisällössä 
miellyttää? Palautetta lehdestä voi lähet-
tää sähköpostilla:  paatoimittaja @ say . fi tai 
toimitussihteeri@say.fi. 

Lehden toimituskunta kokoontuu 
kehittämispäivään Mynämäelle ja Turkuun 
toukokuun puolivälissä. Käymme läpi myös 
ulkoisen auditoinnin kehittämisen pohjaksi, 
mutta lukijoiden palaute luetaan erityisen 
tarkasti. 

Postin lehtijakelussa 
häiriöitä

 f Jotkut SAY:n jäsenistä eivät ole saaneet postissa Finna-
nestia 1/19, vaikka jäsenmaksu on maksettuna ja osoite 
oikein postituslistalla. Ainakin yhdeltä kollegalta lehdet ovat 
jääneet saamatta jo pitkään. 

Ilmoita SAY:n jäsensihteerille sähköpostilla 
 toimisto @ say.fi, jos jäät kaipaamaan lehteäsi. Tarkistam-
me postituslistan ja tarvittaessa reklamoimme asiasta 
 Postille. 

TYKS:n anestesiaklinikka  
täyttää 50 vuotta

 f Suomalaisen anestesian historia on lähes yhtä pitkä 
kuin kuuluisan eetterianestesian, jota annettiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1847 Boston Massachusetts General 
 Hospitalissa. Anestesian anto ei kuitenkaan tapahtunut 
asiaan vihkiytyneen lääkärin toimesta, vaan tapahtui 
pitkälle viime vuosisataa sairaanhoitajien ja vahtimestarien 
toimesta. Ensimmäisenä Suomessa koulutettuna anestesio-
logina erikoislääkärin oikeudet sai Matti Vapaavuori vuonna 
1958 ja Turkuun perustettiin Suomen ensimmäinen aneste-
siologian professuuri hänen toimestaan vuonna 1969. 

Tapahtumasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta 
ja turkulaiset juhlistavat tapahtumaa juhlaseminaarilla 10.5. 
Tilaisuudessa käydään läpi turkulaisen anestesiologian his-
toriaa ja turkulaista anestesiatutkimusta. Professori Matti 
Vapaavuori oli kuuluisa visionääri, joka näki monia nykyään 
arkipäivään kuuluvia innovaatioita jo vuosikymmeniä sitten. 
Niinpä on luontevaa pohtia myös sitä missä olemme, ja 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Juhlapäivän päätteeksi 
kokoonnumme illalliselle, jonka aikana luotaneen juhla-
puheiden lomas sa uutta turkulaista anestesiologihistoriaa. 
(Teijo  Saari)

Finnanest lähettää reportterin seminaariin ja synttäri-
juhliin. 
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Myyntiluvan 
haltijan 
vastaus

 fPentocurin® myyntiluvan haltija 
Abcur Ab vastasi Finnanestille 
asiasta: 
“Abcur, the Nordics division of 
ADVANZ PHARMA, is currently 
experiencing a supply disruption 
due to an unforeseen manufacturing 
issue at our third-party manufacturer 
for the following products:

 § Pentocur 0.5 g injektiokuiva-aine, 
liuosta varten

 § Pentocur 1 g injektiokuiva-aine, 
liuosta varten

ADVANZ PHARMA understands 
the impact this may have on patients. 
We wish to reassure you that 
continuity of supply to patients is our 
first and foremost priority and we are 
doing everything we can to resolve 
the situation.

We have been working closely 
with all relevant agencies to try and 
expedite product to Finland and we 
are pleased to inform you that we will 
be delivering new supply which we 
expect to be in market by next week. 
We are also working hard to see if 
we can expedite more product and 
will continue to keep you informed of 
progress on this.

In the meantime, ADVANZ 
PHARMA has already started 
a process to put in place dual 
sourcing and will continue to work 
closely with all relevant agencies to 
resume full supply which we hope to 
be by autumn this year.” 

Tiopentaalin saatavuuskatkos
 f Tiopentaalin (Pentocur®) saa-

tavuudessa on ollut häiriöitä koko 
maassa. Saatavuusongelma johtuu 
tiopentaalinatriumia valmistavan 
yrityksen (Lampugnani  Farmaceutici 
Spa) tarkastuksessa 24.5.2018 
havaituista vakavista poikkeamista 
hyvästä valmistustavasta (Good 
 Manufacturing Practice, GMP). 

Virheet ovat liittyneet puhdastiloihin 
ja niissä liikkumiseen, aseptiikkaan 
valmistusprosessissa, sekä mikrobio-
logiseen laadunvalvontaan. Poikkea-
mien johdosta Italian Lääkevirasto 
on kieltänyt yritystä toimittamasta 
steriilisti pakattuja valmisteita, mu-
kaan lukien tiopentaalia. 

Onko tiopentaali välttämätöntä?
 f Tiopentaali on useimmissa tilan-

teissa korvattavissa muilla laskimon 
sisäisillä anesteeteilla. Niissä yksiköis-
sä, joissa tiopentaali on välttämätön-
tä (lähinnä muille lääkkeille reagoi-
mattoman status epileptikuksen 
tai muulle lääkehoidolle resistentin 
aivopaineen nousun hoito), olisi hyvä 
miettiä etukäteen, voidaanko käyttää 
erää, jonka päiväys on vanhentunut. 
Riskit ovat luultavasti melko pieniä, 
ja jos muuta hoitoa ei ole tarjolla, 

hyviä vaihtoehtoja ei ole. Mikäli tähän 
ratkaisuun päädytään, täytyy siirtää 
lääkettä arvioidun tarpeen mu-
kaan syrjään näitä potilaita varten. 
Ennakointia vaikeutti se, ettei aluksi 
tiedetty kuinka pitkään saatavuuskat-
ko kestää.

Kaikissa leikkausyksiköissä täytyy 
harkita, pitäisikö esimerkiksi propo-
foli- tai soija-allergian takia varata 
esimerkiksi etomidaattia saataville 
tiopentaalin toimituskatkon ajaksi. 

Tiopentaalia Ruotsista
 f Suomenkielisiä Pentocur 1 g ja 

0,5 g injektiokuiva-ainepakkauksia 
ei ole tällä hetkellä saatavilla. Katkos 
kestänee kesään 2019 asti. Saata-
vuuskatkon aikana myyntiluvanhaltija 
tuo Fimean poikkeusluvalla Suomeen 
Ruotsin markkinoille tarkoitettuja 
Pentocur 1 g -pakkauksia. 

Poikkeusluvallisen valmisteen 
pakkaus on ruotsinkielinen, mutta 
pakkausten mukana toimitetaan 
suomenkielinen pakkausseloste. 
Pentocurin valmisteyhteenveto on 
saatavilla Fimean sivuilla. 
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