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ellekesä loppui ja purjevene on talviteloilla. Tammerkoskessa vesi on korkealla. Laitehankinta-anomus on jälleen pöydälläni
ja koksibin esittelijä kolkuttaa ovelle. Laiteanomuksessani näen jo punakynäviivat… Kesän päivystyksen paineet näkyvät alaisteni kasvoista. Taas on eletty
kädestä suuhun. Jospas ensi kesänä saataisiin tarpeellinen miehitys. Tämä anestesiaklinikan rakentaminen ei näytä olevan kovin nopeatempoista puuhaa.
Kun luulee yhden asian saaneen kuntoon, toinen rakennelma sortuu. Saattaa kulua kaksi päivää lievässä onnistumisen tunnelmassa. Seuraava päivä tuokin
jo uuden ongelman.
Kesäkandidaattien hyvästely ja maailmalle laitto oli mieltä ylentävää: kaikki viisi ilmoittivat ryhtyvänsä anestesialääkäreiksi. Hekin ovat sitten käytettävissä vasta kymmenen vuoden päästä. Tästä tätä
rekrytoimista on jatkettava.
Maamme seitsemän anestesiologian ja tehohoidon professoria kokoontui Oulussa ylilääkäreiden
kokouksen yhteydessä. Keskustelimme vilkkaasti suullisen tentin pitämisestä käytännössä. Suullinen tentti sai myös kritiikkiä. Kysymyksessä on kahden vuoden kokeilu. Sovimme, että kirjallinen tentti
korjataan nopeammin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin tentin korjaamiseen on käytetty kaksi kuukautta. Nyt molemmat tenttijät saavat yhtäaikaa koevastaukset ja arvostelevat suorituksen jo kuudessa viikossa. Suulliseen tenttiin saa osallistua, kun kirjallinen tentti on läpäisty.
Anestesiologian ja tehohoidon oppikirja on vuo-
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delta 1999. Päätimme kokoontua jo syksyn aikana
Kustannus Oy Duodecimissa suunnittelemaan uutta oppikirjaa. Lisäksi nestehoidosta tarvittaisiin aivan oma oppikirja.
Finnanest kuuluu tenttivaatimuksiin. Nyt lehdessämme julkaistaan paljon erikoistuvien kirjoittamia
artikkeleja. Sovimme, että erikoislääkärit tarkistaisivat erikoistuvan kirjoituksen ja takaisivat sen uskottavuuden. Erikoislääkärin nimi voisi näkyä ellei kirjoittajaluettelossa, esim. kiitososassa.
SSAI:n kongressi Helsingissä oli erinomaisen onnistunut. Elokuisen viikonlopun seutu tarjosi loistavat puitteet kodikkaalle ja taidolla järjestetylle tapahtumalle. Operatiiviset päivät ovat edessäpäin.
Ohjelma tullaan julkaisemaan Finnanestin lisäksi kongressisalkkujen ”sinisessä” kirjassa. Keskiviikon aamupäivä pidetään perinteisesti kirurgien ja
anestesiologien yhteisohjelmana. Aiheena on verivalmisteiden käyttö. Tämä teema jatkuu vielä juosteena anestesiologien myöhemmissä sessioissa. Torstai-iltana meidät on kutsuttu perinteiseen Instrumed-iltaan klo 19 alkaen Kuortaneenkatu 2. Iltamat ovat kävelymatkan päässä Messukeskuksesta. r
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