
FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000 93

Erikoislääkärikuulustelu muutosten paineessa

Per Rosenberg

Kirjeitä toimittajalle

Euroopan Anestesiologia-Akatemian (EAA) Diplo-
mikuulustelu on meidän kansallisen erikoislääkäri-
kuulustelumme vaihtoehto. Nyt on herännyt kes-
kustelu siitä, tarvitaanko enää kahdenlaisia erikois-
lääkärikuulusteluja koska EAA:n tentistä on jo tul-
lut eräänlainen pätevyys-standardi Euroopassa.
EAA:lla on jo valmiina tenttikoneisto ja kysymyk-
siä laativa paneli, jossa nykyään on mukana myös
pohjoismaalaisia. Mielestäni, AA:n Diplomikuulus-
telun vahva puoli on sen suullinen osa, joka viime
kädessä todella paljastaa tiedot ja myös osittain tai-
dotkin, ekä kyvyn kommunikoida selkeästi.

EAA järjestää kerran vuodessa kaksiosaisen eri-
koislääkärikuulustelun, kirjallisen syksyisin (yleen-
sä lokakuussa) ja suullisen alkukesästä (yleensä ke-
säkuussa). Suulliseen osaan pääsevät vain ne jotka
ovat läpäisseet kirjallisen monivalintatentin. Tois-
taiseki kuulusteluja järjestetään Atenassa, Barcelo-
nassa, Budapestissa, Cluj-Napocassa, Göttingenis-
sä, Liègessä, Ljubljanassa, Lontoossa, Lundissa,
Moskovassa, Oslossa, Pariisissa, Poznanissa, Riikas-
sa, Roomassa, Tel Avivissa, Uppsalassa ja Wienissä.
Viralliset tenttikielet ovat englanti, ranska, saksa,
italia tai espanja.

Suurin osa tenttiin osallistuneista suomalaisista
on suorittanut sen englannin kielellä Uppsalassa.

Osa 1 - kirjallinen monivalintatentti.

Tämä jakautuu kahteen osaan, aamupäivällä kysy-
mykset liittyvät anestesiologiaan kuuluviin perusti-
eteisiin (anatomia, fysiologia, farmakologia,  fysik-
ka) ja iltapäivällä kysymykset ovat enemmän klii-
nisiä. Yhteensä kysymyksiä on ollut 60 kpl ja kai-
kissa niissä on ollut 5 alakysymystä ("väittämää",

joka on joko oikein tai väärin).
Hyväksyttyyn suoritukseen riittää yleensä n. 50%

maksimipistemäärästä.

Taulukko 1. Esimerkki teoreettisen ryhmän kysymyksistä:
(T = True, F = False, D = "Don't know")

Functional residual capacity (FRC)

A. is increased in obese patient T F D

B. women have an FRC about 10%
less than men T F D

C. tends to rise with age T F D

D. increases in standing positio T F D

F. decreases after 1 h of anaesthesia T F D

Taulukko 2. Esimerkki kliinisistä kysymyksistä:

The electrocardiographic changes of intraoperative
hyperkalaemia include

A.ventricular fibrillation T F D

B. high peaked T waves T F D

C. U waves T F D

D. ST segment depression T F D

E. ventricular extrasystoles T F D

Jos väittämä pitää paikkansa vedetään musta viiva
T-kirjaimen poikki, jos se on väärä vedetään viiva
F-kirjaimen poikki. Ellei tiedä, eikä halua arvata,
vedetään viiva D-kirjaimen poikki (siitä ei saa + eikä
- pistettä). Oikein yliviivatusta kohdasta saa 1 pis-
teen (väärin viivatusta saa miinuspisteen). Kovin
paljon D-kirjainviivoituksia ei kannata tehdä, kos-
ka silloin ei kerry riittävästi + pisteitä!
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Osa 2 - suullinen

Seuraavan vuonna kesäkuussa suullisessa kuuluste-
lussa on myös kaksi osaa, joista aamupäivällä on
enemmän perusasioista (harvoin teorettisiä asioita)
ja iltapäivällä kliinisten tapausten selvittely.

Kuulustelijoina toimivat kuulusteltavan tentti-
kieltä hallitsevat asiantuntijaparit (Oslossa ja Upp-
salassa alan professoreita ja dosentteja). Kukin kuu-
lusteltava joutuu ainakin neljän kuulustelijaparin
tentittäväksi sekä aamu- että iltapäivällä.

Kuulusteltava saa käteensä lyhyen selostuksen
siitä mitä ensimmäinen kysymys tulee koskemaan
n. 5 minuuttia ennen kuin hän astuu kuulustelija-
huoneeseen (esim. mitä tiedät veressä olevan hapen
osapaineen ja hemoglobiinin happikyllästeisyyden
välisestä suhteesta?)

Iltapäivän osiossa, kuulustelijalle annetaan lyhyt
(4-5 lausetta)  kliininen tapausselostus, josta kes-
kustelu kuulustelijaparin kanssa aloitetaan.

Tenttiin kuuluu myös yhden EKG-nauhan ja
yhden thoraxröntgenkuvan tulkinta (liittyvät usein
löyhästi käsiteltäviin kliinisiin tapauksiin).

Hyväksytty tai hylätty suoritus ilmoitetaan n. 30
minuutin kuluttua tentin päätyttyä, kun kuuluste-
lijaparit ovat luovuttaneet pistepaperinsa tentin val-
vojalle (EAA:n  virallinen valvoja) ja pistepalaveri
on pidetty.

Vuosien varrella on voitu todeta, että ne kuulus-
teltavat jotka "osaavat", osaavat yleensä kaikkien
kuulustelijaparien mielestä ja siksi kuulustelijapa-
laverissä yleensä vallitsee selkeä yksimielisyys.

Tentissä hyväksytyt saavat diplomin ja he saavat
kutsun seuraavaan EAA:n kongressiin (vapautetaan
ilmoittautumismaksusta).

Mikäli Suomessa siirryttäisiin EAA-tyyppiseen
tenttijärjestelmään se tietäisi aluksi sitä, että se jär-
jestettäisiin ylimenokautena edelleenkin kansallise-
na tenttinä (suomen-, ruotsin- tai englannin- kieli-
senä), mahdollisesti vain kaksi kertaa vuodessa. Suul-
linen osa tapahtuisi pian kirjallisen jälkeen ja kuu-
lustelijoina tässä voisivat toimia alan professorit ja
dosentit.

Mahdollinen siirtyminen kokonaan EAA:n Dip-
lomikuulusteluun riippuu siitä minkälaisen statuk-
sentämä diplomikuulustelu tulee saamaan EU:ssa.

Per Rosenberg, Professori
Anestesiologian yksikkö, Helsingin yliopisto

Esimerkki tapausselostuksesta:

"You are asked to anaesthetise a 68 year old, 85 Kg. man
for a unilateral femoropopliteal bypass operation for
intermittent claudication. He has had diabetes for 15 years
and has had a myocardial infarction 3 years ago. He has a
diabetic neuropathy of his lower limbs. His medication
includes insulin given by pen injection before each meal.
He also takes 100 mg of atenolol once daily. His BP is
190/110, pulse rate 56, Hb 10.5 g/dl,  fasting blood
glucose 15 mmol/l (270 mg/dl). You will be asked about
the peri-operative management of this patient."


