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Emeritusanestesiaylilääkäreitä
Tyks, Kainuun keskussairaala ja Etelä-Karjalan keskussairaala

RIETTAUDEN LÖYHKÄÄ
`` Syvästi murheellisena luimme
Finnanest nro 4/2015 olleen ”viimenen
sana” -artikkelin. Olemme jo pidempään
seuranneet kyseessä olevaa palstaa ja
ihmetelleet, mitä se tekee ammattilehdessämme. Turhaa, päätöntä sanahelinää

nimettömyyden suojassa. Eikä hävetä
mitään. Nyt numerossa 4/2015 ollut
artikkeli ”Eniten vituttaa rotator cuff” on
riettauden huippu. Teksti on pahempaa
kuin katupoikien slangi. Tällaisella ei ole
mitään sijaa Finnanestissa. Minkä kuvan

lehteä lukevat ulkopuoliset saavatkaan
ammattikunnastamme! Puheemme ja
kirjoituksemme heijastavat elämämme
arvoja, eikä akateeminen koulutuskaan
näytä tässä auttavan. 

Oskar Nyholm

MINUSTA TULI FINNANESTIN LUKIJA
`` Finnanest 4/2015:ä lukiessani huomioni kiinnittyi oitis otsikkoon rotator
cuffista. En tiedä kuka oli kirjoittanut pakinan, mutta nauroin vedet
silmissä sitä lukiessani. Kirjoittaja on
todella hyvin vanginnut tunteen, joka
itsellänikin oli pari vuotta sitten kun
cuffi repeytyi ja sitä yritettiin hoitaa
konservatiivisesti ennen leikkausta.

Oli aivan nappiin osunut kirjoitus.
Aivan erityisen osuvasti kirjoittaja oli
käyttänyt tehostesanoja ja kuvannut
niitä tunteita, joita asianomaisessa
herää kun asiantuntija jakaa niin
sanottuja hyviä ohjeita.
Tunteita herätti myös Marja Helisteen kirjoitus hukkuneesta. Olen itse
joutunut vastaavaan tilanteeseen,

Anestesiasairaanhoitaja
Hyks, ATeK, Peijaksen sairaalan
leikkaus- ja anestesiaosasto

joskin kyseessä oli liikenneonnet
tomuus. Herää aika monta jossittelua. Ihan turhaan.
Olette saaneet minusta lehtenne
vakituisen seuraajan. Erittäin mielenkiintoisia kirjoituksia! 

SAY:n Kivun hoidon jaos
julistaa haettavaksi kaksi apurahaa
SSAI Nordic Education on Advanced Pain Management
-koulutuksen kurssimaksuja varten (noin 35 000 Dkr
vastaava summa).
Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta
osoitteessa www.ssai.info.
Hakijan tulee olla anestesiologian erikoislääkäri tai
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja Suomen
Anestesiologiyhdistyksen jäsen. Hakija vastaa itse matkaja majoituskustannuksista.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
 hakijan nykyinen työ
 perustelut koulutukseen hakeutumiselle
 aikaisempi kokemus kivun hoidosta
 lyhyt CV ja julkaisuluettelo
 työnantajan suostumus koulutukseen hakeutumiseen
 yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
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Hakemukset tulee toimittaa jaoksen puheenjohtaja Kaarin
Viljakalle 15.2.2016 klo 15 mennessä osoitteella Suomen
Anestesiologiyhdistys, Kivun hoidon jaos, pj Kaarin
Viljakka, Päijät-Hämeen keskussairaala, Anestesiaklinikka,
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Lisätietoja kaarin.viljakka@phsotey.fi.
Päätökset apurahoista tekevät professori Eija Kalso ja
professori Klaus Olkkola. Apurahan saajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti 31.3.2016 mennessä. Apurahan saajien
nimet julkaistaan Finnanestissa. Apuraha maksetaan
osissa jokaisen kurssin jälkeen kuittia vastaan.

Helsingissä 13.10.2015
Suomen Anestesiologiyhdistyksen Kivun hoidon jaos
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