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Lääketieteellisen seiväsmatkailun
aika on ohi

T

ässä Finnanestin numerossa julkaistaan Operatiivisten päivien
2016 anestesiologiset abstraktit. Operatiiviset päivät ja vastaavat
tieteelliseltä pohjalta järjestettävät kotimaiset koulutustilaisuudet
ovat luultavasti kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkainta lääketieteellistä jatkokoulutusta. Halvempaa olisi lukita lääkärit yksi kerrallaan
niukasti kalustettuun huoneeseen (ennen oli ”kirjasto”-nimisiä tiloja, joissa
oli hiljaista, viileää ja paljon kirjoja) päiväksi lukemaan, mutta menetelmän
eettinen hyväksyttävyys on epävarma ja teho heikko. Huippuasiantuntijat
täytyy ajoittain lähettää myös maailmalle oppimaan uutta, mutta tuomiset
eivät aina vastaa reissun hintaa.
On noloa, että kansainvälinen kongressi Pasilassa ei kerää montaa koulutukseen haluavaa, mutta samaan kokoukseen Barcelonassa riittäisi lähtijöitä.
Onneksi olemme pääsemässä eroon ajattelutavasta, jonka mukaan vuosittainen kokousmatka sinne missä palmut huojuvat on jonkunlainen saavutettu etu. Nykyään eteensä katsova anestesiologi kerää osaamisportfoliota
tiedoista ja taidoista, joita juuri hänen potilaansa tarvitsevat. Turismi on asia
erikseen. Toki erityisesti Pohjoismainen koulutus tarjoaa asiasisällön lisäksi
mahdollisuuden verkostoitumiseen. Joskus on myös hyvä matkustaa kauas
huomatakseen, että kotona asiat ovat hyvin. Mutta jos lentokentän baari
on ainoa paikka, jossa naapurisairaaloiden asiantuntijat keskustelevat, voisi
toimintatavoissa olla kehittämistä.
Olemme uusineet Finnanestin koulutuskalenteria. Lehdessä julkaistava
koulutuskalenteri on yllättävän aktiivisessa käytössä ja palautetta tulee, jos
sen tarjonta ei tyydytä. Kalenterin nettiversio on kuitenkin aina paremmin ajan tasalla kuin lehdessä ilmestyvä. Täysin saman tiedon jakaminen
eri kanavissa tuntuu painomusteen ja paperin tuhlaamiselta, joten lehdessä
julkaistava koulutuskalenteri keskittyy jatkossa lähitulevaisuuteen. Kattava
koulutustarjonta löytyy netistä.
Uutta koulutuskalenterissa ovat symbolit, joilla oman erikoisalan kurssit
ja kokoukset toivottavasti löytyvät entistä kätevämmin. Toimituskunta pohti,
olisiko kongressit syytä pisteyttää myös esimerkiksi 1-3 golfmailalla, cocktail-lasilla tai turistinähtävyyden symbolilla, mutta jatkokouluttautuminen on
nykyään ihan oikeasti työtä, ja kohde valitaan koulutuksen sisällön mukaan.
Jos ei näin ole, kannattaa miettiä onko oikealla vuosikymmenellä? Ovatko
koulutuksen tarjoava työpaikka ja työntekijä itse valmiita Sote-kilpailuun?
Myös lääke- ja tarvikeyritysten tarjoama koulutus on nykyisin useimmiten
erittäin korkeatasoista, koska muuten on vaikea saada mukaan ainakaan niitä
osallistujia, joille yritykset oikeastaan haluavat viestiä.
Antoisia Operatiivisia päiviä! Ensi vuoden koulutuksista vahva vinkki erikoistuville on SAY:n ja Suomen Anestesiasairaanhoitajien yhdessä järjestämä
Anestesiakurssi, joka järjestetään kivassa paikassakin. Alustavan ohjelman
löydät tästä lehdestä. 
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