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O

sallistuimme Suomen Veripalvelun järjestämälle Verensiirtolääketieteen kurssille marraskuussa 2002. Kurssi järjestettiin
Veripalvelun tiloissa Helsingin Kivihaassa. Kurssi oli
kokopäiväinen ja kesti kuukauden ajan. Kurssi oli
maksuton ja vaati virkavapautta normaalista työstä.
Pääkoordinaattorina toimi ylilääkäri Vesa Rasi, joka
oli kutsunut yli 40 luennoitsijaa ja laatinut kattavan
kurssiohjelman.
Kurssi on tarkoitettu eri alojen erikoislääkäreille tai erikoistumisen loppuvaiheessa oleville sairaalalääkäreille. Luentokokonaisuus on järjestetty kahden vuoden välein. Tänä vuonna luennoille osallistui yhteensä 13 lääkäriä, joista viisi oli anestesiologia tai anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvaa,
neljä hematologia ja kaksi lasten hematologia sekä
kaksi kliiniseen kemiaan erikoistuvaa lääkäriä. Kurssilaiset olivat eri puolilta Suomea. Osallistujien lukumäärä on jouduttu rajaamaan vähäiseksi kokoushuoneen pienen koon vuoksi. Kuunteluoppilaina oli
mukana lisäksi Veripalvelun omia työntekijöitä.
Suurin osa luennoitsijoista oli Veripalvelussa työskenteleviä asiantuntijoita. Luennot käsittelivät veren hyytymistä, kudostyypitystä, veriryhmäjärjestelmiä ja -vasta-aineita sekä verivalmisteita ja niiden
käyttöä. Luentoja oli verituotteiden laadunvalvonnasta, sillä veripalvelun tuotannon laatua valvotaan
yli 120 erilaisen tutkimuksen avulla. Lisäksi esiteltiin Veripalvelun toimintoja ja vierailimme useilla
eri osastoilla tutustumassa mm. veriryhmävasta-aineiden tunnistamiseen ja verituotteiden valmistamiseen. Jokainen kurssilainen pääsi myös esittelemään
kliinisen ongelmatapauksen, jota pohdittiin yhdessä asiantuntijan kanssa. Kurssin sisältöä ja laajuutta on pyritty muuttamaan osallistujien antaman palautteen perusteella.
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Kurssi oli hyvin organisoitu ja anestesiologin kannalta hyödyllisintä oli hyytymisoppia ja verenvuototauteja käsittelevät luennot. Yleissivistävää tietoa
saimme runsaasti verenluovutuksesta, veriturvatoiminnasta ja verensiirtokäytännöistä. Erityisen mukavaa oli opiskella eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa ja kurssin aikana syntyikin hyvä yhteishenki. Suosittelemme lämpimästi kurssia anestesiologikollegoille.
Veripalvelun toiminnasta, tuotteista ja tutkimuksista löytyy lisätietoja osoitteesta www.veripalvelu.fi.
Vesa Rasi suositteli hyytymisasioista lisätietoa tarvitseville tai muuten asiasta kiinnostuneille seuraavia
lähteitä: W.E. Hathaway and H. Goodnight (ed):
Disorders of hemostasis and thrombosis. A clinical guide. 2.edition; Karolinska Institutet: Koagulationsnytt 2002; V. Rasi: Hyytymistekijätutkimukset. Duodecim 1997; 113:1263–70.
Kiitämme erityisesti Vesa Rasia erinomaisesti järjestetystä kurssista ja Klaus Olkkolaa, Olli Kirvelää ja Per
Rosenbergiä mahdollisuudesta osallistua kurssille. r
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