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SAY

Uhkaako uupumus ?

Tuula Rajaniemi

Saimme viime vuonna KELA:lta tehtäväksi lää-
kärinpalkkioiden taksoitusjärjestelmän anestesio-
logisen toimenpideluokituksen yhtenäistämisen
ja uudistamisen yhdessä SAY:n kanssa. Asian jat-
kovalmistelua varten perustimme työryhmän, jo-
hon alaosaston puolesta kuuluvat Risto Kuosa ja
Seppo Mustola ja SAY:n puolelta Timo Rinne ja
Markku Salmenperä. Asia tuotiin keskusteltavaksi
alaosaston Fimnet-palstalla, jonne toivomme edel-
leen kokemuksia ja ideoita kehittelyn suhteen.
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin nykyiset
luokat 0501-0509, 0525 ja 0529 pitäisi olla
määritelty alustavasti. Eli meillä olisi selkeä kri-
teeri sille, mitä on 0507, anestesia pitkäkestoi-
nen ja vaativa. Pyrimme neuvottelemaan, voitai-
siinko tuossa JA-sana korjata TAI-sanaksi, jolloin
tulkinta muuttuisi. KELA:n tavoite asiassa on
saada yhtenäiset maksuperusteet koko maahan.
Me haluaisimme tehdä tästä hyvän ja oikeuden-
mukaisen työkalun. Vinkit ja mielipiteet ovat tar-
peen, sillä tämän urakan jälkeen KELA toivoisi
meiltä ehdotusta koko järjestelmän uusimiseksi,
he tietenkin päättäisivät rahasummista. Alusta-
vasti olemme ajatelleet kehityksen pohjaksi luo-
kittelua, joka lähtisi anestesia-ajasta ja vaativuu-
desta. Vaativuus voisi olla ASA, monitorointi, jäl-
kivalvonta. Pyrkimys on, että anestesiaa arvioitai-
siin erikseen, eikä palkkio määräytyisi tehdyn toi-
menpiteen mukaan. Kevätkokouksessa meillä on
ainakin esitellä suunnitelma määritelmistä, kat-
sotaan joko ajatus uudesta luokittelusta.

Lääkäreiden uupuminen työpaikoilla on lisään-
tynyt huolestuttavasti. Työn kiihtyvä tahti ja li-
sääntyvät vaatimukset tuntuvat vievät mehut lä-
hes jokaiselta. Jotakin tälle asialle tulisi tehdä. Se
on paitsi meille jo alalla oleville huomattava viih-
tymättömyystekijä, joka saa miettimään työpai-
kan vaihtoa, puolipäivätyötä, varhaiseläkkeelle
poistumista. Mutta se on myös tekijä, joka vai-
kuttaa siihen, onko alamme kilpailukykyinen eri-

koistumisala. Työpaikkamme eivät saisi olla kuin
korttitaloja, jotka kaatuvat, jos yksi sairastuu. Sillä
niistä silloin tulee helposti mielessämme vanki-
loita. Ja kukapa vankilassa viihtyisi. Lääkäriliiton
puheenjohtaja Heikki Pälve on viime päivinä pu-
hunut  näistä ns. pehmeistä arvoista huolestu-
neena. Palkan ohella ne olisi saatava kuntoon, jotta
julkisella sektorilla olisi vastaisuudessakin lääkä-
reitä. Monet ulkomailla erityisesti USA:ssa työs-
kennelleet kollegat ovat sitä mieltä, että suoma-
lainen julkinen terveydenhuolto järjestelmä on
niin toimiva, ettei sitä saa päästää romuttumaan.

Kuntoutussäätiöllä erikoisalaamme on kiinni-
tetty huomiota. Heidän mielestään anestesiolo-
git ovat stressaantunein lääkäriryhmä. Tutkimme
nyt miten työuupumusta tai stressaantuneisuut-
ta selviteltäisiin anestesialääkäreiden keskuudes-
sa. Kollega Leena Kotiniemi otti asian esille, ja
hänen asiaa käsittelevä juttunsa löytyy tästä tai
seuraavasta Finnanestin numerosta. Jos jossakin
vaiheessa saat jonkinlaisen asiaa koskevan kyse-
lyn, muista, että jokainen vastaus on arvokas!

Näinä päivinä olemme kuumeisesti lakkopaik-
kakunnilla valmistelleet täsmälakkoa. Ainakin
täällä Keski-Pohjanmaalla yleisö on ollut puolel-
lamme. Kuluneella viikolla Radio Keski-Pohjan-
maan puhelinohjelmassa saivat soittajat kertoa
mielipiteensä lääkäreiden 20% palkankorotusvaa-
timuksesta. Jokaisen soittajan mielestä se oli pe-
rusteltu! Tulevina päivinä näemme, tarvitaanko
tavoitteidemme saavuttamiseen lakkoa.

Kokkolassa lakkokirvestä hioen 14. helmikuu-
ta 2001
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