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Puheenjohtajalta

Vuoden vaihteen aika näkyy taas potilasvali-
koimassa. Pankreatiitteja ja aortan dissekaa-
tioita on jälleen rypäs. Tapaninpäivän dra-

maattiset tapahtumat maapallon toisella puolella ei-
vät jättäneet ketään kylmäksi. Suomalainen lääketie-
de ja sen organisaatio sai suitsutusta. Näin on hyvä. 
Atlantin länsipuolisella mantereella pidettiin näyttä-
vät virkaanastujaiset.

SAY aloitti viidennenkymmenennenkolmannen 
toimivuotensa varsin optimistisissa tunnelmissa. Yh-
distyksemme on vakavarainen. Voimme jälleen ja-
kaa matka-apurahoja jäsenillemme. Lisäksi jaossa 
on taas väitöskirjan aloitusapurahoja sekä painatus-
lupastipendejä. Hakuohjeet löytyvät tästä lehdestä. 
Kaikkien erikoistuvien kollegojen kannattaisi ha-
kea SAY:n jäsenyyttä, koska vain jäsenet saavat apu-
rahoja. Jäsenanomuksen ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.say.fi . Sieltä löytyy paljon muutakin hyödyllis-
tä kuten koulutuskalenteri, tenttikysymykset ym.

Operatiivisten päivien osanotto oli kiitettävää. 
SAY:n 851 aktiivijäsenestä Messukeskuksessa vierai-
li 464. Kaikki tapaamiset Messukeskuksessa olivat 
miellyttäviä kuten anestesiologien kesken yleensä-
kin. Kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa kuu-
lussa Vanajanlinnassa 19.–20.5. ja SAY:n yleiskoko-
us pidetään 19.5. Siellä voi virallisesti saada SAYn 
jäsenyyden. Kannattaa tulla itsekin paikalle. Sama-
na iltana on juhlallinen banketti Vanajanlinnan suu-
ressa salissa. Luulenpa, että golffaritkin saavat oman 
osansa.

Muita kevään tapahtumia ovat Anestesiakurs-
si perinteiseen tapaan Naantalin kylpylässä 17.–
18.3. yhdessä Suomen anestesiasairaanhoitajien 
kanssa. SATEL kokous pidetään yhdessä obstet-

risten anestesiologien kanssa Tampereella 31.3.–
1.4. Euroanesthesia 2005 järjestetään Euroopan 
sydämessä, Wienissä 27.–31.5. Parhaasta loma-
ajasta kannattaa vakavasti harkita uhrausta omaan 
pohjoismaiseen kongressiin, joka on tänä vuonna 
Reykjavikissa 29.6.–3.7. Nämä SSAI:n kongres-
sit ovat olleet kodikkaita ja lämminhenkisiä. Ses-
sioissa keskustellaan paljon ja simultaanisessioita ei 
ole vaivaksi asti. Blue Lagoonissa uimista ei hevin 
myöskään unohda.

Otsikkoni viittaa työsarkaan, johon moni meistä 
on päässyt (joutunut) osalliseksi. Duodecimin Käy-
pä hoito projekti työstää tällä hetkellä leikkaukseen 
valmistamista. Kymmeniä ihmisiä puurtaa näytön 
aste -katsauksia hoito-ohjeita varten. Epilepsiatyö-
ryhmän ja tehohoidon työryhmän aikaansaannok-
set ovat jo lausuntakierroksella, molemmat myös al-
lekirjoittaneen pöydällä. Duodecimin Käypä hoito 
-suositukset ovat todella hienoa työtä. Niitä kään-
netään pyynnöstä myös muille kielille, mikä puhuu 
suositusten korkeatasoisuudesta. Ei voi muuta kuin 
olla ylpeä suomalaiskollegoista! Tämä Finnanestin 
numero on uuden päätoimittajan, Riitta Heinon 
toimittama. Tervetuloa Riitta yhteisiin talkoisiin! 
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