
KOTIMAA 2022 

5.–6.5.2022 
 Pirkanmaan saattohoitopäi-
vät, Tampere.
www.tays.fi/koulutuskalenteri

12.–13.5.2022  
Kivunhoidon koulutuspäivät, 
Lappeenranta
www.say.fi  } koulutuskalenteri 

12.–13.5.2022  
ALS-kurssi, Seinäjoki
www.ema.fi

23.5.2022  
Masterclass Series in 
Neuroanesthesia and 
Neurocritical Care, webinaari
www.say.fi  } koulutuskalenteri 

7.6.2022  
Helsinki Rinaldo Bellomo 
symposium, Helsinki. 
www.say.fi } koulutuskalenteri 

11.–12.8.2022  
ALS-kurssi, Turku
www.ema.fi

12.–13.9.2022  
ALS-kurssi, Kuopio
www.ema.fi

21.–23.9.2022  
Traumapäivät, Tampere. 
www.traumasurgery.fi 

22.–23.9.2022  
Päiväkirurgiset koulutuspäivät, 
Tampere.
www.paivakirurginenyhdistys.
org

Syksy 2022  
SOAT syyskoulutuspäivät
www.say.fi  } koulutuskalenteri

26.–27.9.2022  
SSAY:n koulutuspäivät, 
Tampere.
www.say.fi } koulutuskalenteri 

6.–7.10.2022  
Valtakunnallinen laiteturvalli-
suuskongressi, Helsinki.
www.say.fi  } koulutuskalenteri 

1.–2.11.2022  
Tehohoitopäivät, Helsinki. 
www.sthy.fi

10.11.2022  
10. elinluovutussairaaloiden 
koulutustapahtuma, Helsinki. 
www.say.fi  }  koulutuskalenteri 

24.11.2022  
Sydämen uä-peruskurssi 2022, 
Helsinki. 
www.fincardio.fi

23.–25.11.2022  
Operatiiviset päivät, Helsinki. 
www.kirurgiyhdistys.fi

KOTIMAA 2023

15.–17.3.2023  
Say Sky 2023, Ruka, Kuusamo.
www.kirurgiyhdistys.fi

ULKOMAAT 2022

4.–6.5.2022  
EMS 2022,  
Glasgow, Iso-Britannia
www.emseurope.org

6.–8.5.2022  
2ndPrinciples of Pediatric 
Anesthesia and Critical Care, 
virtuaalikokous.
www.pediatricanesthesiacon-
ference.com

11.–14.5.2022  
SAMBA 2022, Phoenix, AZ, 
Yhdysvallat.
www.sambahq.org/
samba-2022

30.5.–1.6.2022  
14th IAAS Congress,  
Brugge, Belgia.
www.iaas-med.com 

3.6.2022  
International Forum on 
Perioperative Safety & Quality 
2022, Milano, Italia.
www.esaic.org

4.–6.6.2022  
Euroanaesthesia 2022,  
Milano, Italia. 
www.euroanaesthesia2022.org

8.6.–10.6.2022  
36th SSAI Congress 2022, Oslo, 
Norja.
www.ssai.info

16.–17.6.2022  
Resuscitation 2022, 
Antwerpen, Belgia
www.erc.edu/events 

1.–3.7.2022  
Neurocritical Care Conference 
(NCC) 2022, virtuaalikokous.
www.neuro-criticalcare.org

22.–25.6.2022  
39th Annual ESRA Congress, 
Thessaloniki, Kreikka.
www.esraeurope.org 

19.–23.9.2022  
IASP 2022 World Congress on 
Pain, Toronto, Kanada.
www.iasp-pain.org 

29.9.–1.10.2022  
12th ESPA Congress, Porto, 
Portugali.
www.euroespa.com

Anna Sepponen-Lavikko
LL, erikoislääkäri, lastenanestesiologi
PSHP, Tays, EKA, Anestesiayksikkö
anna.sepponen-lavikko@pshp.fi
p. 050 345 0878 
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Simulaatiokoulutus

Lisää koulutuksia www.say.fi f koulutuskalenteri. Onko tiedossasi laadukas koulutustilaisuus? Kerro vinkkisi koulutustoimittajalle.

KOULUTUSVINKKI

Erikoislääkäri, obstetrisen anestesian 
erityispätevyys, LL Kati Rautaneva 
(Tays, Anestesiaklinikka). 

Obstetrisen anestesian jaoksen 
sihteeri Kati Rautaneva, 
mitä SOATin tämän vuoden 
syyskoulutuspäivillä on 
ohjelmassa?

Obstetrisen anestesian SOAT kou-
lutuspäivät järjestetään syyskuussa 
22.–23.9.2022 Tampereella hotelli 
Tornissa. Tänä vuonna koulutuspäivät 

keskittyvät kahteen pääteemaan, joita 
käsitellään päivien aikana laajasti eri 
näkökulmista. Ensimmäinen teemoista 
haastaa tasaisin väliajoin kaikkia anes-
tesiologeja, jotka hoitavat synnyttäjiä: 
obstetrinen vuoto ja sen hoitokeinot. 
Teeman puitteissa käsitellään niin 
ROTEM-tutkimuksen hyödyntämistä 
hoidon ohjauksessa kuin hybridisek-
tion toteutusta käytännössä.

Toinen koulutuksen pääteema on 
pre-eklampsia, josta on hiljan julkaistu 
Käypä hoito -suositus.  Koulutukses-
sa pre-eklampsian potilaan hoitoa 
käsitellään niin leikkaussalianestesio-
login kuin tehohoidon näkökulmasta 

käytännön vinkkejä unoh-
tamatta. Tarjolla on kattava 
tietopaketti, jolla kokeneem-
pikin kollega päivittää kätevästi 
omaa osaamistaan tämän haastavan 
potilasryhmän hoidosta.

Koulutuspäiville on valittu myös tee-
man mukaiset, erittäin mielenkiintoiset 
potilastapaukset. Uskallankin luvata, 
että koulutus sopii sekä erikoislääkä-
reille että erikoistuville lääkäreille ja 
luennot on suunniteltu kaikille aneste-
siologeille, jotka hoitavat synnyttäjiä. 
Lisätietoja ja päivien tarkempi ohjelma 
löytyvät SAY:n koulutuskalenterista 
www-sivuilta. 

Obstetrisen anestesian jaos SOAT

SOAT on Suomen Anestesiologiyhdistyksen 
jaos, joka on perustettu vuonna 1997. Jaok-
sen tarkoituksena on yhdistää obstetrisesta 
anestesiologiasta kiinnostuneita anestesio-
logeja, edistää obstetrisen anestesiologian 
kehittymistä Suomessa, ja välittää tietoa 
sekä lääketieteen ammattilaisille että 
yleisölle.

Jaos järjestää vuoro vuosin joko syys-
koulutuspäivät tai obstetrisen anestesian 
koulutuskokonaisuuden Operatiivisten 
päivien yhteydessä. Koulutustilaisuuksien 
ja kokousten järjestämisen lisäksi jaos 

ylläpitää yhteyksiä sekä kotimaisten että 
ulkomaisten lääkäriyhdistysten kuten Suo-
men gynekologiyhdistyksen kanssa.

Jaoksen jäseneksi voi hakea kaikki 
obstetrisesta anestesiasta kiinnostuneet 
SAY:n jäsenet. Jäsenyys on maksuton, eikä 
se velvoita jäsentä mihinkään. Vapaamuo-
toinen jäsenhakemus lähetetään kirjallisena 
jaoksen sihteerille. Lisätietoja jaoksesta 
löytyy SAY:n www-sivuilta. 

Lisätietoja: www.say.fi f jaokset f SOAT

Obstetrisen 
anestesian 
erityispätevyys

Obstetrisen anestesio-
logian erityispätevyys-
koulutuksesta kiinnos-
tuneilla on mahdollisuus 
suorittaa joko kansallinen 
tai skandinaavinen SSAI:n 
kaksivuotinen koulutus-
ohjelma. Yliopistot 
koordinoivat ja hallinnoi-
vat kansallista lisäkoulu-
tusta. Seuraava SSAI:n 
koulutus käynnistyy 
syyskuussa 2022 ja sen 
hakuaika päättyy keväällä 
2022 huhtikuun loppuun 
mennessä. Lisätietoja 
SSAI:n koulutuksesta 
saa Antti Väänäseltä 
( antti . vaananen@hus.fi). 

22.–26.10.2022  
ESICM LIVES 2022, Pariisi, Ranska. 
www.esicm.org

22.–26.10.2022  
Anesthesiology 2022, New Orleans, 
Yhdysvallat. 
http://www.asahq.org/ 

28.–29.10.2022 ESAIC Focus Meeting 
2022, Barcelona, Espanja.
www.esaic.org

9.–13.12.2022 76th PGA Assembly, 
New York, Yhdysvallat.
www.nyssa-pga.org/pga-meeting 

SSAI:n lasten-anestesiologian koulutuksen haku käynnissä www.ssai.info
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