
KOTIMAA 2022 

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

9.–10.11.2022  
Päivystys 2022, Jyväskylä. 
www.sairaalanova.fi  
ammattilaisille

10.11.2022  
Elinluovutussairaaloiden 
koulutuspäivä, Helsinki. 
www.hus.fi  ammattilaisille

10.–11.11.2022  
Inhalaatioanestesiakurssi, 
Tampere. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

10.–11.11.2022  
Kivun hoito moniammatillisena 
yhteistyönä, webinaari.
www.skty.org

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

29.–30.11.2022  
Ventilaattorikurssi, Helsinki. 
www.sthy.fi

7.–9.12.2022  
Palliatiiviset päivät, Helsinki. 
www.palliatiivisenlaake-
tieteenyhdistys.fi

KOTIMAA 2023

11.–13.1.2023 
 ETC, Turku. 
www.traumasurgery.fi

16.–17.1.2023  
Puudutuskurssi, Helsinki. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

26.–27.1.2023  
SULAT-päivät, Oulu. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

7.–10.2.2023  
Pyhä Emergency Medicine 
Camp, Pyhätunturi. 
www.emergencymedicine-
camp.org

8.–9.2.2023  
Ultraäänikurssi, Espoo. 
www.sthy.fi 

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

30.–31.3.2023  
Anestesiakurssi 2023, Helsinki.
www.kirurgiyhdistys.fi

13.–14.4.2023  
SATEL-päivät, Oulu. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

26.–27.4.2023  
Tehohoitopäivät, Lahti. 
www.sthy.fi

4.–5.5.2023  
Kipujaoksen koulutuspäivät 
www.say.fi  koulutuskalenteri

ULKOMAAT 2022

7.–9.11.2022  
Three Day Course 2022, 
London, Iso-Britannia.
www.oaa-anaes.ac.uk

11.–13.11.2022  
NYSORA 7th International 
Symposium, Dubai, AE.
www.nysora.com

15.–17.11.2022  
Echo for Hemodynamic 
Monitoring, Bryssel, Belgia.
www.isicem.org

6.–9.12.2022  
London Trauma Conference, 
Lontoo, Iso-Britannia
www.londontrauma-
conference.co.uk

9.–13.12.2022  
The 76th PGA Meeting,  
New York, Yhdysvallat. 
www.nyssa-pga.org

ULKOMAAT 2023

12.–13.1.2023  
AAGBI Winter Scientific 
Meeting, Lontoo, Iso-Britannia.
www.anaesthetists.org

22.–27.1.2023  
17th ESRA Winter Week 
Conference, Längenfeld, 
Itävalta.
www.esraeurope.org

21.–24.1.2023  
Critical Care Congress 2023, 
San Francisco, Yhdysvallat. 
www.sccm.org

Anna Sepponen-Lavikko
LL, erikoislääkäri
PSHP, Tays, EKA, Anestesiayksikkö
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Ensihoito

Ilmatien hallinta

Kivunhoito

Neuroanestesiologia

Obstetrinen  
anestesiologia

Pediatrinen  
anestesiologia

Regionaalinen 
anestesiologia

Sydänanestesiologia

SAY

Tehohoito

Ultraääni

Verenvuoto  
ja hyytyminen

Yleiskongressi

Simulaatiokoulutus

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

Operatiiviset päivät anestesiologin silmin

Operatiiviset päivät on kansallinen anes-
tesiologian ja kirurgian erikoisalat kattava 
kolmipäiväinen koulutustapahtuma, joka 
järjestetään Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen (SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyksen 
(SKY) voimin vuosittain marraskuussa. 
SAY:n erillisohjelman sisällön tuottavat 
yhdistyksemme jaokset ja päivien järjes-
täminen onkin yhdistyksemme aktiivisten 
toimijoiden merkittävä yhteinen ponnis-
tus. SAY:n oman ohjelman lisäksi koulutus-
tapahtuma tarjoaa myös erikoisalarajoja 
ylittäviä yhteisiä koulutuskokonaisuuksia 
ja operatiivista toimintaa tarkastellaan 
monesta eri näkökulmasta. Yhteiset kou-
lutuspäivät kirurgien kanssa ohjaavat sai-
raaloiden toimintaa myös niin, että useissa 
sairaaloissa elektiivistä leik kaustoimintaa 
supistetaan koulutuspäivien ajaksi, jotta 
mahdollisimman moni kollega pääsee 
osallistumaan koulutukseen.

SAY:n järjestämät koulutustilaisuu-
det ovat kautta vuosien muodostaneet 
tärkeän roolin suomalaisessa aneste-
siologian koulutuksessa sekä erikoistu-
misen aikana että jatko- ja täydennys-
koulutuksen osalta. Yhdistys on myös 
heti alkutaipaleestaan asti järjestänyt 
koulutuspäiviä myös muiden erikoisalojen 
kanssa yhdessä. 1980-luvulla yhdistyksen 
vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä 
järjestettiin kaksipäiväinen syyskokous, 
joka jo silloin oli vakiinnuttanut paikkansa 
tärkeimpänä vuosittaisena koulutusta-
pahtumana. Vuonna 1987 kokous pidentyi 
kolmipäiväiseksi saaden samalla nimek-
seen Anestesiologipäivät ylilääkäri Olli 
Pentin ehdotuksesta. Reilun kymmenen 
vuoden kuluttua koulutuspäivät yhdistet-
tiin Suomen Kirurgiyhdistyksen kanssa, ja 
Helsingin Messukeskukseen kokoonnuttiin 
yhdessä kirurgien kanssa ensimmäisil-
le Operatiivisille päiville vuonna 1999. 
Vaikka koulutuspäivien nimi onkin vuosien 

varrella muuttunut, on kyseessä edelleen 
erikoisalamme kansallisesti merkittä-
vin koulutustapahtuma, joka kokoaa 
satoja kollegoja ympäri Suomen yhteen 
anestesiologisten aiheiden äärelle. Myös 
SAY:n vuosikokous järjestetään edelleen 
Operatiivisten päivien yhteydessä. 

Operatiiviset päivät on luonteva 
tilaisuus jakaa tunnustusta erikoisalamme 
ansioituneille kollegoille. Ensimmäinen 
Pro Anaesthesia Fennica -palkinto jaettiin 
vuonna 1982 Mirja Eerolalle. Nykyään 
vuosittain jaettava tunnustus myönne-
tään SAY:n jäsenelle hänen ansioistaan 
anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan 
edistämisestä. Vuodesta 2015 alkaen 
koulutuspäivillä on pidetty Eero Turpeinen 
-juhlaluento, jonka ensimmäinen pitäjä 
oli professori Eija Kalso. Toinen mielen-
kiintoinen luento on Acta-luento, jonka 
pitäjäksi kutsutaan vuosittain pohjoismai-
sen anestesiologiyhteisön arvostettu ja 
ansioitunut jäsen.

Koulutuspäivät koostuvat toki myös 
muustakin kuin pelkästään luennoista 
ja työpajoista. Ohjelmaan on varattu 
aikaa vapaille esityksille, joissa esitellään 
ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä kehit-
tämishankkeita. 

Operatiivisten päivien yhteydessä 
järjestettävässä näyttelyssä on mainio 
mahdollisuus tutustua alamme laitteisiin, 
välineisiin sekä lääkkeisiin. Korona-ajan 
webinaarien jälkeen on erittäin mukava 
päästä tapaamaan toisiamme kasvotus-
ten, verkostoitumaan kollegojen kanssa 
sekä tapaamaan ystäviä ja tuttavia toisista 
klinikoista. Koulutustapahtuman sosiaa-
linen puoli onkin merkittävä osa koulu-
tuspäivien antia. Tänä vuonna on myös 
ilo kokoontua juhlimaan yhdistyksemme 
pitkäjänteistä ja aktiivista toimintaa 
70-vuotisjuhlien merkeissä. Toivottavasti 
tapaamme Operatiivisilla päivillä! 

21.–24.3.2023  
42nd ISICEM, Bryssel, Belgia.
www.isicem.org

3.–5.6.2023  
Euroanaesthesia, Glasgow, 
Iso-Britannia. 
www.esaic.org

13.–15.9.2023  
AAGBI Annual Congress, 
Edinburgh, Iso-Britannia.
www.anaesthetists.org

6.–9.9.2023 
6th World Congress on Regional 
Anaesthesia and Pain 
Medicine, Pariisi, Ranska.
www.esraeurope.org 

20.–23.9.2023  
EFIC 2023, Budapest, Unkari
www.europeanpainfederation.
eu

1.–5.10.2023  
International Symposium on 
Pediatric Pain, Halifax, Canada
www.iasp-pain.org 

25.11.2022
Acta-luento  

prof. emer. Ola Dale 
(NTNU,Trondheim)
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