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OPERATIIVISET PÄIVÄT 25.–27.11.2020 
ALUSTAVA SAY:N OHJELMA

 f 25.11.2020 aamupäivän yhteissessio Suomen kirurgiyhdistyksen kanssa 
teemoista COVID-19 pandemia sekä työaikalaki.

Perinteiseen tapaan Eero Turpeinen -luento – luennoitsija julkistetaan 
myöhemmin

SAY:n ohjelmaa, teemoina mm.
§ Lääkäri ja media
§ Uutta tutkimustietoa Suomesta ja

maailmalta
§ Vapaat esitykset – tutkimus-

abstraktien esittely – ja parhaiden 
vapaiden esitysten palkitseminen

Kivunhoidon jaos
Luentoja anestesian adjuvanttien 
merkityksestä kivun hoidossa – ja 
erillinen kivunhoidon tutkimuksen 
sessio

Tehohoidon jaos
Hengitysvajaus ja Covid-19  
– mukana myös perinteinen Acta 
lecture

Ensihoitojaos
Ryhmätyö/non-technical skills  
– sekä luento-opetusta että taitopaja

Neuroanestesiajaos
Neurokirurgisen päivystyspotilaan 
hoito

Suomen lastenanestesiologien 
(Sulat)
Kun taas saapuu hetki sininen  
– lasten anestesiaturvallisuus

Regionaalisen anestesian alajaos 
ja Suomen käsikirurgiyhdistys
Yläraajan regionaalinen anestesia ja 
uutta käden toimenpiteistä, lisäksi jo 
perinteeksi muodostunut UÄ avustei-
set puudutukset -workshop

Suomen sydänanestesiologit
Sydämen UÄ -workshop

Lääkäriliiton Suomen 
anestesiologit -alaosasto
Aiheena mm. Uusi lääkärisopimus ja 
työaikalaki – vaikuttaako palkkaani?

Potilasturvallisuusjaos
Potilasturvallisuuden arviointi ja 
mittaaminen

Vuosikokoukset
§ SAY:n vuosikokous
§ Lääkäriliiton Suomen 

anestesiologit -alaosaston
vuosikokous

Operatiivisten päivien suhteen SAY 
noudattaa valtioneuvoston ohjeistus-
ta kokoontumisista. Jäsenistömme 
kouluttamista ei pidä unohtaa, vaan 
meidän pitää ennakkoluulottomasti 
miettiä erilaisia toimintatapoja pande-

miatilanteen mahdollisesti rajoittaes-
sa fyysisiä kokoontumisiamme vielä 
pidemmänkin aikaa.

Seuraathan SAY:n nettisivuja 
Operatiivisten päivien järjestämisen 
osalta. www.say.fi

http://www.say.fi


Operatiivisten 
päivien abstraktit

 fVuoden 2020 Operatiiviset päivät 
järjestetään 25.–27.11.2020 Helsingissä. 
Aiempien vuosien tapaan jäsenistöllä on 
siellä loistava mahdollisuus esitellä tutki-
mustuloksiaan ja projektejaan vapaiden 
esitelmien sessioissa. Parhaat esitykset 
palkitaan!

Vapaisiin esitelmiin pohjautuvat 
kirjalliset abstraktit julkaistaan Opera-
tiivisia päiviä edeltävässä Finnanestis-
sa 4/2020. Abstraktien lähettämisen 
dead line on perjantai 4.9.2020, jota 
edeltävästi ne tulee toimittaa sähkö-
postitse word-muodossa osoitteeseen 
matti.reinikainen@kuh.fi.

Abstraktien muoto on aiempien vuo-
sien kaltainen ja se lähetetään erillisenä 
jäsenjakeluna sähköpostitse. Ohjeet 
suullisesta osuudesta ja session aikatau-
lusta lähetetään abstraktin toimittaneil-
le. Olethan ajoissa liikkeellä! 
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Suomen 
Anestesiologi
yhdistys on saanut 
uusia jäseniä.

 f Jäsenistöömme on hyväksytty kevään 
kokouksessa: Maria Huitti, Janne Pikkarainen, 
Auvo Kettunen, Kirsti Kock ja Olga Koivumäki.

Tervetuloa joukkoomme! 

Ehdota Pro 
Anaesthesia 
Fennica palkinnon 
saajaa

 fPro Anaesthesia Fennica -palkinto jaetaan Ope-
ratiivisilla päivillä keskiviikkona 25.11.2020.

Palkinto myönnetään SAY:n jäsenelle hänen 
ansioistaan anestesiologian ja tehohoidon erikoi-
salan edistämisessä. Ansioita, joiden perusteella 
palkinto myönnetään, ei ole tarkkaan rajattu.

Tieteellinen meritoituminen ei ole välttämä-
töntä, vaan tarkoituksena on palkita erityisesti 
käytännön kliinikkoja. Kollegiaalisuus ja aktiivinen 
ote opetuksessa ja tutkimuksessa voivat myös 
olla valinnan perustana.

Aikaisempia Pro Anaesthesia Fennica -pal-
kinnon saajia ovat Mirja Eerola 1982, Inkeri Kivalo 
1984, Risto Collan 1986, Jaakko Korkeila 1995, Olli 
Pentti 1998, Lauri Haapaniemi 1999, Arno Vuori 
2015, Tuula Rajaniemi 2016, Jouni Ahonen 2017, 
Kirsimarja Metsävainio 2018 ja Tarja Randell 2019.

Nyt voit ehdottaa SAY:n johtokunnalle kollegaa, 
joka ansaitsee tämän kunnianosoituksen.

Ehdotukset perusteluineen tulee lähettää 
30.9.2020 mennessä SAY:n johtokunnan jäse-
nelle Erik Litoniukselle sähköpostiosoitteeseen 
 erik . litonius@gmail.com 

SAY:n jäseneksi 
hyväksyminen

 f SAY:n puheenjohtajalle on ilmaistu huoli, 
että SAY:n jäseneksi hakeutuu lääkäreitä, jotka 
eivät ole jäämässä alalle tai jotka ovat vain 
hakemassa apurahoja.

SAY:n johtoryhmä linjaa edelleen, että 
hyväksymme jäseneksi alasta kiinnostuneet 
laillistetut lääkärit, joiden hakemuksessa on 
kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelijoina. 
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EDAIC I -tentti  
nyt myös Oulussa

 f EDAIC-tentin (The European Diploma in 
 Anaesthesiology and Intensive Care) ensimmäi-
nen osa järjestetään 12.9.2020. Kyseessä on eu-
rooppalainen ESAn hallinnoima anestesiolo gian 
ja tehohoidon erikoislääkärikuulustelu, jonka 
ensimmäinen osa on kirjallinen, kaksiosainen 
monivalintatentti. Ensimmäisen osan läpäis-
tyään voi osallistua EDAICin suulliseen osaan 
ja saada eurooppalaisen sertifikaatin omalle 
osaamiselleen.

Suomen kaupungeista EDAICin ensimmäi-
seen osaan on ollut aiemmin mahdollista osal-
listua Turussa ja Helsingissä. Nyt kolmanneksi 
tentti paikaksi avataan Oulu. Voit ilmoittautua 
EDAIC I:een 23.6.2020 mennessä ESAn netti-
sivuilla. 

Lisätietoa: www.esahq.org/education/edaic/ 

SAY:n vuoden 
väitöskirja

 f SAY:n vuoden väitöskirja -palkinto jaetaan 
 Operatiivisilla päivillä keskiviikkona 25.11.2020.

Vuoden väitöskirja valitaan 1.10.2019–
30.9.2020 välillä väitelleiden/väittelevien hakijoi-
den joukosta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä 
ilmi väitöskirjan nimi, osatöiden otsikot kirjoitta-
jineen, julkaisufoorumit ja lehtien viittauskertoi-
met eli impact factor -luvut. Viittauskertoimet 
tulee ilmoittaa käyttäen vuoden 2019 tietoja 
(Thomson Reutersin Journal Citation Reports). 
Hakemuksen lisäksi hakijan tulee lähettää SAY:n 
puheenjohtajalle myös väitöskirja sähköises-
sä muodossa joko linkkinä tai pdf-tiedostona. 
Lähetä hakemuksesi 30.9.2020 mennessä SAY:n 
puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen 
 eija . junttila@fimnet.fi 

http://www.esahq.org/education/edaic/



