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SATEL: SAY:n taimitarha – erikoistuvien
anestesialääkäreiden yhteistoiminta

käynnistynyt

Bodo Wagner

Muutenkin historiallisesti merkittävänä
vuonna 2000 on käynnistynyt Suo-
messa anestesiologiaan ja tehohoitoon

erikoistuvien lääkäreiden (”SATEL”) yhteistoi-
minta.Varmasti monien mieleen herää kysymys,
onko yhteistoiminta edes tarpeen. Viime vuosikym-
menen aikana on tapahtunut suomalaisessa erikois-
tumiskoulutuksessa vauhdikasta kehitystä, joka on
johtanut mm. EU:n antamaan suosituksia itse kou-
lutuksen ja lopputentin suhteen. Jatkossakin on
muutoksia odotettavissa. Tähän saakka erikoistu-
villa ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa näihin
asioihin. On myös tiedossa, että koulutuksen taso
eri yliopistollisissa sairaaloissa vaihtelee. Olisi toi-
vottavaa, että koulutuksen taso olisi sairaaloissa sa-
manlainen.

SAY:n sääntöihin kuuluu erikoistuvien lääkärei-
den edustus johtokunnassa yhdellä erikoistuvalla
lääkärillä. Tähän saakka hänellä ei ole ollut mah-
dollisuutta tietää, mitä hänen edustamansa ryhmä
haluaa. Tulevaisuudessa erikoistuvilla on oltava
mahdollisuus vaikuttaa myös oman edustajansa va-
lintaan.

Monissa muissa maissa voidaan erikoistua ilman
”pakollista” käyntiä yliopistollisessa sairaalassa. Suo-
messa erikoistuminen on nykyään järjestetty yliopis-
tojen toimesta, joka on muissa maissa harvinaista.
Tämä mahdollistaa sen, että niin tieteellinen kuin
käytännönkin koulutus on korkeatasoista koko
maassa. Koska elämme hyvin järjestetyssä systeemis-
sä ja meidän alamme on pieni, yhteistoiminta näyt-
tää olevan helposti järjestettävissä. Neljässä yliopis-
tollisessa sairaalassa tapahtuu lähiaikoina sukupol-
ven vaihto anestesiologian ja tehohoidon akateemi-
sessa johdossa, joka antaa mahdollisuuden uuteen
alkuun.

Minkälaisia suunnitelmia meillä erikoistuvilla siis
on? Helmikuun lopussa tapasimme kaikkien yliopis-
tollisten sairaaloiden yhteyshenkilöiden kanssa ja
asetimme tavoitteita yhteistoimintamme suhteen.
Tärkeäksi katsottiin erikoistuvien osoiterekisterin
luominen ja toiminnan laajentaminen myös keskus-
sairaaloihin. Julkisena foorumina SAY:n kokoukset
ja Finnanest katsottiin sopivaksi meidän ajatuksiem-
me levittämiseksi ja päätoimittajan tarjous saada
oma ”erikoistuvien palsta” otetaan kiitollisena vas-
taan.

Viime aikoina olemme kuulleet, että tulevaisuu-
dessa voisi olla mahdollista saada samanlainen lo-
kikirja koko Suomeen. Tämä näyttää olevan järke-
vä ajatus. Olisimme erikoistuvina lääkärinä mielel-
lään mukana sen suunnittelemisessa. Lisätavoittee-
na sovittiin myös yhteisiä koulutustapahtumia. Tä-
män vuoden painopiste on ilman muuta ”SATEL:n”
ensimmäinen oma valtakunnallinen vuosikokous,
joka tapahtuu 1.-2.9.2000 Kuopiossa. Koulutusai-
heena on tarkoitus esitellä mahdollisesti monia eri-
koistuvia kiinnostavia perusasioita, jotka käsittele-
vät tänä vuonna lähinnä perioperatiivista anestesio-
logista diagnostiikkaa ja arviointia, mutta myös
ensihoitoaiheita. Lisäksi käydään tutustumassa Pe-
lastusopistoon, joka on eurooppalaisessakin mitta-
kaavassa ainutlaatuinen. Sinne on suunniteltu myös
käytännön harjoitteita. Tasokkaalla iltatilaisuudel-
la korostetaan myös yhteistoiminnan sosiaalista
komponenttia. Mikäli kiinnostusta tällaisen kou-
lutustapahtumaan löytyy ja klinikoiden tuki riittää,
olisi tarkoitus järjestää tulevaisuudessa samantyyp-
pisiä tapahtumia vuorotellen eri paikoissa.

Vuodeksi 2001 suunnitellaan koko Suomeen
kattava koulutuskysely, joka antaisi mahdollisuuden
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arvioida ja vertailla erikoistumiskoulutuksen laatua
yliopistollisten sairaaloiden välillä.

Lähiaikoina ollaan rakentamassa anestesiologi-
aan ja tehohoitoon erikoistuville SAY:n kotisivuun
liittyvä osa, joten SATEL:n toiminnan seuranta olisi
jatkossa kaikille mahdollista.

Vaikka varsinainen erikoistumisaika meillä kes-
tää vain 3-4 vuotta, toivoisimme että heti alusta läh-
tien kaikki erikoistuvat olisivat aktiivisesti mukana

koulutuksemme kehittämisessä, vaikka itse ehkä ei
kaikista hedelmistä pystyisi nauttimaan. Erikoislää-
käreiltä toivoisimme ennakkoluulotonta suhtautu-
mista tähän uuteen ideaan ja vaikkapa tukea näi-
den toteuttamiseksi.
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