dennäköisemmin sokeritautia sairastamattomat
potilaat hyötyvät verensokerin kontrollista diabeetikkoja vähemmän. Perioperatiivinen verensokeri
<10 mmol/l on nykyään tavoitteena monissa sairaaloissa.

Tavoiteohjattu nestehoito
Parantaako nesteytyksen rajoittaminen kirurgisten potilaiden hoitotulosta? Sekä rajoitettu että liberaali nesteytys saattavat olla haitallisia potilaille.
Nestettä täytyy antaa sopivasti eikä ”keittokirja”tyyppistä nestehoitoa voi suositella. Tavoiteohjattua nestehoitoa suositellaan, mutta mitkä ovat nestehoidon tavoitteet? Pulssi, verenpaine ja virtsan
eritys eivät ole tarpeeksi luotettavia työkaluja riittävän elinperfuusion arviointiin. Sen sijaan jatkuva sydämen iskutilavuuden ja minuuttivirtauksen
monitorointi olisi nykyaikaisempi ja tarkempi menetelmä nestehoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
ja potilaiden hoitotulosten parantamiseksi.

Katsausluentojen valikoima oli mielestäni tarpeeksi laaja ja palveli asettamiani tavoitteita päivittää rivilääkärin tiedot. Luentomateriaalia on
saatavissa järjestön internet-sivuilta. Työpajat olivat hyviä ja melko edullisia, vaikka niissä oli liikaa
osallistujia. Kokouspaikka oli aivan upea. Matkustamisen varjopuoliin mainittakoon yhden vuorokauden pituinen matkanteko. Erikoistuville lääkäreille IARS:n jäsenyys on edullinen, noin 40 USD/
vuosi. Merkittävimpinä jäsenetuina on mahdollisuus hakea tutkimusrahoitusta, huomattavat alennukset osallistumismaksuista sekä Anesthesia &
Analgesia -lehti sähköisenä sekä paperiversiona.
Ensisijaisesti suosittelen tätä kokousta tutkimusta tekeville kollegoille. Kiitän SAY:ta saamastani matka-apurahasta. 
Maxim Mazanikov
sairaalalääkäri, ATEK, HYKS
maxim.mazanikov[a]hus.fi

EACTA 2010
Edinburgh: edustajainkokous 8.6. ja yleiskokous 10.6.2010
EACTA:n (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists) maaedustajat (Representative Council) kokoontuvat vuosittain ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tähän on johtokunta (Directory Board) valmistellut
esityslistaa. Lisäksi johtokunta oli keväällä pyytänyt esityksiä mahdollisista
esille otettavista asioista. Normaaliin rutiiniin kuuluu edellisten kokousten arviointi sekä taloudellisessa että tieteellisessä mielessä. Seuraavien
kokousten ja kokouspaikkojen valinta ja valmistelu ovat osa kokousta.
Johtokunnan täydentäminen erovuoroisten osalta on kokouksen keskeisiä
tehtäviä, samoin mahdolliset sääntömuutokset.

M

arco Ranucci San Donato Milanese
-sairaalasta on johtanut EACTA:a kolme vuotta ja siten erovuorossa. Hän jatkaa vielä johtokunnassa ex-puheenjohtajana. Seuraajaksi valittiin Pascal Colson Montpellierista.
Hän on toiminut edellisen kauden johtokunnan
varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajan valinta
puheenjohtajaksi on ollut vakiintunut tapa, mutta nyt asia kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin.
Edellinen tieteellinen sihteeri Manfred Seeberger
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Baselista valittiin nyt varapuheenjohtajaksi, ja valitaan siten seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Uusi puheenjohtaja ilmaisi jo kesällä kirjeessä keskeiset tavoitteensa puheenjohtajakaudelleen. Ensimmäinen teesi on pyrkimys parantaa tiedonvälitystä jäsenistön keskuudessa. Tähän tähtää mm. toimikuntatyön aktivoiminen. Toinen
keskeinen pyrkimys on edelleen parantaa yhteyksiä muihin tieteellisiin yhdistyksiin ja tätä kautta
vakiinnuttaa EACTA:n vaikutusmahdollisuuksia.
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Kirje ja luettelo toimikunnista on luettavissa sydänanestesiajaoston sivuilla (http://www.say.fi/index.php?page=1014&lang=1).
Pitkään jäsenenä ja myös puheenjohtajana toiminut Carl-Johan Jakobsen Århusista jäi kokonaan pois johtokuntatyöstä. Tilalle tullut Bodil
Sten Rasmusen Århusista Tanskasta valittiin uudeksi tieteelliseksi sihteeriksi. Hän edustaa myös
pohjoismaita johtokunnassa. Peter Rosseel Hollannista jatkaa rahastonhoitajana (aloittanut vuoden alusta) ja Uwe Schirmer jäsensihteerinä. Peter
Alston Edinburghista jatkaa sihteerinä.

EACTA:n ja SCA:n yhteiskokous 2014
äänestettiin Göteborgiin
Yhteistyö SCA:n (Society of Cardiovascular Anesthesiologists) kanssa jatkuu siten, että molemmilla järjestöillä on edustus toistensa johtokunnissa. Yhteistä kokousta suunnitellaan vuodelle 2014.
EACTA:a on edustanut nykyinen puheenjohtaja
Pascal Colson. Ad hoc -jäsenenä tulee johtokunnassa tulee toimimaan myös seuraavan kokouksen
järjestäjä.
Vuoden 2014 kokousjärjestelyjä olivat hakeneet
Basel, Bukarest ja Göteborg. Neuvottelun jälkeen
Bukarest myöhensi anomustaan vuodelle 2015.
Edustajankokous joutui kerrankin äänestämään
kokouspaikasta, ja tässä Göteborg sai 15 ääntä Ba-
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selin 10 vastaan. Yhteiskokous SCA:n kanssa järjestetään siis Göteborgissa.
Jäseniä EACTA:ssa oli tämän vuoden heinäkuussa 762 kaikkiaan 64 maassa. Euroopan ulkopuolelta oli 72 jäsentä 23 eri maasta. Maaedustajia on 30 maasta, edustaen 659 jäsentä. Edustusoikeus on mailla, joilla on vähintään viisi aktiivista jäsentä. Jäsenyyksien hallinta on ollut heikkoa,
ja tästä johtokunta on käynyt neuvottelua käyttämämme kongressijärjestäjän (MCI Dublin) kanssa. Myös jäsenetujen käyttö, mm. lehden verkkoversion lukuoikeuksien aktivoiminen, on ollut työlästä. Tästä johtokunta sai maaedustajilta palautetta. Talous- ja jäsenasioiden hoito siirtyy MCI
Brussels -toimistolle. Johtokunta sitoutui myös informoimaan maaedustajia aikaisempaa paremmin
vähintään kolmasti kaudessa ajankohtaisella kiertokirjeellä.
Taloustilanne on vakaa, kokousten taloudellinen tulos on ollut kohtuullinen. Taloudenhoito on
ollut sinänsä hankalaa ”monikulttuurisessa” Euroopassa. Tilit olivat aikaisemmin edellisen taloudenhoitajan työpaikan vieressä sijaitsevassa pikkupankissa. Yhteydenpito tähän ei kuitenkaan ollut
enää joustavaa tilanteiden muuttuessa. Talous- ja
tilioikeudet EACTA:ssa kuuluvat EACTA-yhtiölle, jonka hallintoa on ollut hyvin työlästä päivittää.
Tähän pyritään nyt löytämään ratkaisua Brysselin
toimiston kautta. Järjestön ongelmana on tietynlai-
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nen amatöörimaisuus; sillä ei ole omaa toimistoa ja
henkilökuntaa, joka paneutuisi riittävästi toiminnan pyörittämiseen. Tämän toi selvästi esille yhdysvaltalainen kokousvieras, joka painotti SCAjärjestön roolia voimakkaana vaikuttajana sekä kokous- ja koulutusjärjestönä.

”Villejä” ohjeistuksia

tyvät EACTA:n www-sivuilta (http://www.eacta.
org/). Sivuilta löytyvät myös tiedot muista apurahoista ja seuraavista kokouksista.
Suomalaisten jäsenten lukumäärä on kolmetoista kesäkuun tilaston mukaan. Äänioikeuden säilyttäminen edustajainkokouksessa ei ole aivan uhattuna, mutta jäsenaktiivisuudesta on syytä muistuttaa kotimaisissa sydänanestesiayksiköissä. 

Edustajainkokouksessa käytiin myös periaatteellista keskustelua EACTA:n sitoutumisesta erilaisiin ohjeistoihin. Tähän asti tilanne on ollut jossain määrin ”villi”: EACTA:ssa toimineet tai toimivat henkilöt ovat osallistuneet ohjeistojen kirjoittamiseen järjestön nimissä ilman varsinaista
valtuutusta. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että ohjeistot pyritään julkaisemaan johtavien aikakauslehtien artikkeleina, eikä toimituksilla ole halua antaa aiottuja artikkeleita laajan raadin pohdittavaksi. Edustajainkokous ei pitänyt tämänkaltaista menettelyä suotavana ja vaati ohjeistojen käsittelyä järjestön sisällä riittävässä laajuudessa, mikäli
niihin halutaan EACTA:n hyväksyntä ja allekirjoitus (”endorsement”).
Kokouksissa julkistettiin myös tieteellisten palkintojen ja apurahojen saajat. Palkinnot parhaista kokousesitelmistä menivät Göteborgiin ja Esseniin, tutkimusapurahat Utrechtiin ja Pisaan. Tarkemmat tiedot esitelmä- ja tutkimusaiheista löy-

Timo Rinne
TAYS, Sydänkeskus
timo.rinne[a]pp.fimnet.fi
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