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non aiheena oli epiduraalinen ki-
vunhoito ja siinä sukelsimme odote-
tusti minihepariinien ja muiden ve-
ren hyytymistä estävien lääkkeiden 
maailmaan. LT Pekka Tarkkila pu-
hui puudutuksista ja PCA-pump-
pujen soveltuvuudesta eri potilail-
le. LT Mikko Pitkänen valaisi yleisöä 
LIA-menetelmästä (Local Infiltrati-
on Analgesia) ja kirurgin osallistu-
misesta kivunhoitoon puuduttamal-
la. LIA:n käyttö on selvästi lisään-
tynyt, tehokkaimmaksi se on osoit-
tautunut tekonivelleikkauksissa. Bi-
lateraalisissa tekonivelleikkauksessa 
sitä ei kuitenkaan saa käyttää liian 
ison puuduteainemäärän takia. Tut-
kitusti myös kirurgin tekemä paikal-
lispuudutus oikein tehtynä on tyrä-
leikkauksessa parempi kuin spinaa-
li- tai epiduraalipuudutus. Kaikkiin 
menetelmiin liittyy kuitenkin omat 
komplikaatioriskinsä, joita ei saisi 
unohtaa. 

Kurssin toisen päivän päätteek-
si siirryttiin kuvantamistutkimusten 
pariin. Dosentti Tuula Manner pi-
ti luennon lasten kuvantamistutki-
musten suorittamisesta anestesias-
sa. Huomioitavaa ennen tutkimus-
ta ja tutkimuksen aikana on hyvin 
paljon, joten kaikkien on syytä pe-
rehtyä radiologian kiehtovaan maa-
ilmaan. TYKS:ssa käytetään aneste-
siassa tehtävissä kuvantamistutki-
muksissa lapsilla tiopentaalia, jo-
ta oikein titraamalla spontaanihen-
gitys säilyy. Vitaalielintoimintojen 
monitorointi tapahtuu pulssioksi-
metrin avulla. 

Yhteenvetona täytyy sanoa, että 
Anestesiakurssi 2010 oli todella hy-
vä. Aikataulussa pysyttiin, ruoka oli 
terveellistä ja hyvää, myös näytte-
lyssä jotain uutta. Nyt, melkein 1,5 
kuukautta myöhemmin, olen jo hoi-
tanut lihavuusleikkauspotilasta Ala-
huhdan ohjeiden mukaan, nukut-
tanut potilaan, jolla oli sydänsiir-
re, titrannut tiopentaalilla unta lap-
sipotilaille MRI-huoneessa Tuula 
Mannerin opastuksella ja pyytänyt 
toistuvasti juuri kirurgia puudutta-

maan potilaan kivuttomaksi. Halut-
tiinpa kerran hoitaa leikkauksenjäl-
keistä kipua vatsan alueella LIA-tek-
niikallakin, puudutuskatetri valitet-
tavasti vain lähti karkuteille ennen 
kuin haava sai laastarin. 

Kaunista kesää!
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Parhaan väitöskirjan palkitseminen

– valintaperusteet vuonna 2010

Operatiivisten päivien yhteydessä palkitaan paras anestesio-
loginen väitöskirja. Suomen Anestesiologiyhdistyksen johto-

kunta muutti valintaperusteita v. 2009 niin, että parillisina vuo-
sina jaetaan palkinto perinteisesti osatyöjulkaisujen impact fac-
torien summan perusteella ja parittomina vuosina alakohtaises-
ti kalibroitujen impact factoreiden ja subjektiivisten asiantunti-
ja-arvioiden perusteella.

Tänä vuonna palkintoa voivat hakea 1.10.2008–30.9.2010 väi-
telleet/väittelevät ja valinta tehdään osatöiden impact factorien 
summan perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2010

Väitöskirja ja vapaamuotoinen hakemus toimitetaan SAY:n 
johtokunnan puheenjohtajalle osoitteeseen: Ylilääkäri Pertti Pe-
re, Kirurginen sairaala, HYKS, PL 263, 00029 HUS.

Väittelijöiden, jotka ovat lähettäneet väitöskirjansa viime 
vuonna ym. osoitteeseen, ei tarvitse lähettää kirjaa uudelleen 
vaan vapaamuotoinen ilmoitus osallistumisesta tänä vuonna riit-
tää. Sama henkilö ei voi saada palkintoa kahta kertaa.




