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rooppalaisille nuorille anestesiolo-
geille, kuinka anestesiologiaa ope-
tetaan. Oppilaat tulevat Bulgarias-
ta, Puolasta, Moldovasta, Serbiasta 
ja Slovakiasta.

manila, filippiiniT – Kaakkoisaasialai-
sille anestesialääkäreille järjestetään 
kahden päivän koulutus anestesio-
logien koulutuksesta. Kurssikieli on 
englanti. 

BlanTyRe, malaWi – Maaseutusairaa-
loissa Malawissa toimivat anestesio-
logit ja anestesiasairaanhoitajat tu-
levat väliaikaisesti työhön Blantyren 
yliopistosairaalaan täydentämään 
kliinisiä taitojaan ja teoreettisia tie-
tojaan. 

Lisää tarvitaan

Kuten huomataan, paljon on oh-
jelmia. Koulutettavia on kehitys-

Erityispätevyyksistä lisäkoulutukseen 

	 Finnanestissa	3/2005	käsiteltiin	Lääkä-
riliiton	myöntämiä	erityispätevyyksiä	ja	
yliopistojen	lisäkoulutusohjelmia	1.	Tuol-
loin	ensimmäinen	lisäkoulutusohjelma,	
tehohoidon	lisäkoulutus	Helsingin	yliopis-
tossa,	oli	valmisteilla.	

Sen jälkeen tehohoidon lisäkoulutusohjelmia ja mui-
ta lisäkoulutusohjelmia on hyväksytty muissakin yli-

opistoissa. Tammikuussa 2007 Helsingin yliopistossa oli 
lisäkoulutusohjelmat tehohoidon lisäksi lastenaneste-

siologiassa. Sydänanestesiologian lisäkoulutusohjelma 
oli valmisteilla. Turun, Oulun ja Kuopion yliopistoissa 
oli tehohoidon ja sydänanestesiologian lisäkoulutusoh-
jelmat. Tampereella hyväksyttynä oli sydänanestesiolo-
gian lisäkoulutusohjelma ja tehohoidon ohjelma oli val-
misteilla. 

Lääkäriliiton erityispätevyyksistä on lakkautettu te-
hohoidon erityispätevyys. Lakkautusesitys tuli tehohoi-
don erityispätevyystoimikunnalta Lääkäriliiton koulu-
tusvaliokunnalle. Koulutusvaliokunta puolestaan teki 
asiasta alustavan päätöksen, jonka vahvisti Lääkärilii-
ton hallitus. Aiheesta lisää seuraavassa Finnanestissa. 

1. Hannele Heine. Pätevä, erityispätevä vai lisäkoulutettu. Fin-
nanest 2005; 38: 270–272.

Riitta Heino ja Johanna Tuukkanen 

maissa kuitenkin niin paljon, ett-
eivät nämä mainitut ohjelmat rii-
tä. Hyvin paljon enemmän organi-
soitua koulutustoimintaa tarvitaan, 
mahdollisimman pian.              

Per Rosenberg, Anestesiologiyhdistysten 
Maailmanjärjestön hallituksen jäsen 

Seniorikillan kevätkokous (avec), 28.3.2007

Turku

12.00 Taidemuseo (Puolalanmäellä Aurakatu 26)
 - Tervetuliaiskahvit
 - Tutustuminen Taidemuseoon oppaan johdolla 
13.30 Autokuljetus Forum Marinumiin  
13.45 Lounas Forum Marinumissa  
14.45 Tutustuminen Forum Marinumin näyttelyyn oppaan johdolla / vapaata seurustelua 
15.30 Autokuljetus TYKS:n PET-keskukseen
16.00 Harry Scheinin: Mitä uutta PET on tuonut anestesiologiaan ja tehohoitoon
- Tutustumiskierros PET-keskuksessa 
17.00 Tutustumiskierros uudessa T-sairaalassa 
17.45 Päiväosuuden päätöskahvit T-sairaalan kahviossa

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 19.3. mennessä maksamalla päiväosuuden osallistumismaksu 20 €/
hlö Seniorikillan tilille 180835-13483, ilmoittaen viitteessä osanottajien nimet. Maksu 
kattaa lounaan, kahvit ja päiväohjelman. Tiedustelut ja ilmoitukset erikoisruokavalion 
tarpeesta: Matti Salo (puh. 0500 128 090, sähköposti: matti.salo@fimnet.fi). 

  Juna Helsingistä Turkuun saapuu klo 11.00 ja lähtee mm. klo 19.00 ja 20.02. Juna 
Tampereelta saapuu klo 9.09 (bussi klo 10.35) ja lähtee klo 19.37 (bussi klo 19.30). 

  Illaksi on varattu 20 lippua Turun Kaupunginteatterin klo 19.00 alkavaan näytökseen 
”Alkemistit” (isäntänä Jorma Klossner). Teatteri-iltaan ilmoittaudutaan erikseen 
21.2. mennessä maksamalla pääsylippu 20 €/hlö Seniorikillan tilille 180835-13483, 
kirjoittaen viitteeseen: teatteri ja osanottajien nimet. 
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