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puheenjohtajalta

S
uomen Anestesiologiyhdistyksen uusi 
johtokunta on vasta aloittelemassa työs-
kentelyään, kun se saa ottaa kantaa tär-
keään erikoisalaamme koskettavaan asi-

aan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 
lausuntoa asetusluonnoksesta erikoislääkärin ja 
erikoishammaslääkärin tutkinnoista monelta ta-
holta. Asetusluonnoksessa on uutena erikoisalana 
akuuttilääketiede, josta on aiemmissa raporteissa 
käytetty nimeä päivystyslääketiede. Yliopistoilta 
on pyydetty esitykset erikoisalan koulutusohjel-
masta ja -vastuista.

OKM:n mukaan akuuttilääketieteen kou-
lutusohjelma vastaa päivystysosaamisen lisätar-
peeseen toukokuussa 2011 voimaan tulleen ter-
veydenhoitolain mukaisesti. Erikoislääkäreiden 
toimenkuvaa hahmotellaan seuraavasti: ”Akuut-
tilääketieteen erikoislääkärit toimisivat alueellisen 
päivystystoiminnan koordinoijina päivystysyksi-
köiden johtamisroolin lisäksi. Heidän tehtävänään 
olisi asemasta riippuen ohjeistaa ja kouluttaa ter-
veyskeskukset, aluesairaalat ja päivystyspisteet 
sekä alueen yksityiset terveydenhuollon palvelujen 
tuottajat yhtenäisten alueellisesti sovittujen hoi-
don tarpeen kriteereiden käyttöön ja tarkoituksen-
mukaiseen hoidon porrastukseen”. Pitkäjänteiseen 
päivystystoiminnan suunnitteluun sekä laadun ja 
potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävä toi-
menkuva on kannatettava ja tarpeellinen. Meitä 
kiinnostaa se, että päivystystoiminnan lisäksi 
akuuttilääketiede pitää sisällään myös ensihoidon.

Ensihoito on yksi erikoisalamme neljästä tu-
kipilarista anestesiologian, teho- ja kivunhoidon 
ohella. Horjuttaako akuuttilääketiede tätä tukijal-
kaa? Ensihoito on ollut erikoisalamme rekrytointi-
valtti. Menetämmekö ensihoidosta kiinnostuneet 
nuoret uudelle erikoisalalle? Akuuttilääkärin toi-
menkuva ja koulutuksen sisältö on vielä määrittä-
mättä. Jos erikoisalaa markkinoidaan vauhdilla ja 
vaarallisilla tilanteilla amerikkalaisen TV-sarjan 

tapaan, hoidetaanko päivystysalueiden ongelma-
potilaat, päihteiden käyttäjät ja monisairaat van-
hukset jatkossa paremmin?

Suunnitelman mukaan anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkärikoulutusta voitaisiin 
hyödyntää erikoistuttaessa akuuttilääketieteeseen. 
Epäilyt saattavat kääntyä eduksemme akuuttilää-
kärien hakeutuessa tekemään reunapalveluja leik-
kaussaleihin ja teho-osastoille. Koulutusresurssit 
tullaan ottamaan vanhoilta erikoisaloilta. Lisära-
hoitusta ei ole luvassa.

Akuuttilääketiede tulee erilasten lausuntojen, 
mielipiteiden ja visioiden saattelemana. Asetuksen 
on määrä astua voimaan 1.8.2012. Akuuttilääke-
tieteeseen tähtääviä koulutusvirkoja on perustet-
tu ja professuuria ollaan perustamassa Turkuun. 
SAY on lausunnoissaan todennut, että kriittisesti 
sairaan potilaan hoidon tulee tapahtua aneste-
siologian ja tehohoidon erikoislääkärin johdolla. 
Vaativa ensihoito ja peruselintoimintojen turvaa-
minen hoitoketjun eri vaiheissa ovat olennainen 
osa erikoisalaamme. Voimme vaikuttaa siihen, 
mihin suuntaan avoimissa kysymyksissä päädy-
tään. Näkemyksiä akuuttilääketieteen sisällöstä 
ja koulutuksesta kuulemme SAY:n ja Kirurgiyh-
distyksen yhteisessä kevätkokouksessa Seinäjoella 
toukokuussa. Nyt on aika rakentaa toimivaa raja-
pintaa akuuttilääketieteeseen ja muihin päivystys-
potilaita hoitaviin erikoisaloihin.

Alkanut vuosi on toiminnassamme histori-
allinen viettäessämme SAY:n 60-vuotisjuhlaa 
Operatiivisten päivien yhteydessä Pörssitalossa. 
Koulutustilaisuuksia on tarjolla entiseen tapaan, 
tänä vuonna muutaman vuoden tauon jälkeen 
myös Inhalaatioanestesiakurssi. Turussa on kii-
tettävästi edetty vuoden 2013 SSAI:n ja SAY:n 
yhteiskokouksen valmisteluissa. 

Valoisia kevätpäiviä kaikille, nautittepa au-
ringosta sitten pohjoisen hangilla tai etelän ran-
noilla! 

Akuuttilääketiede tulee
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