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Neuroanestesiologian erityispätevyys

Tarja Randell

Suomen Lääkäriliitto on hyväksynyt neuroanes-
tesiologian erityispätevyyden keväällä 2000, ja
tätä kirjoitettaessa se on myönnetty kuudelle anes-
tesialääkärille. Erityispätevyyteen tähtäävä kou-
lutusohjelma on tarkoitettu kaikille anestesiolo-
gian erikoislääkäreille, jotka ovat Suomen lääkä-
riliiton jäseniä.

Erityispätevyystoimikunta laatii parhaillaan
valtakunnallista koulutusohjelmaa, jonka periaat-
teita koulutuspaikoiksi hyväksytyissä klinikoissa
noudatetaan, mutta ymmärrettävästi yksityiskoh-
taisissa ohjelmissa on alueellisia eroja. Koulutuk-
sen tavoitteena on, että anestesialääkäri perehtyy

neuroanestesian ja neurokirurgisen tehohoidon
alalla tarvittavaan teoreettiseen tietoon siten, että
hän pystyy hoitamaan itsenäisesti neuroaneste-
siologin tehtäviä ja kykenee toimimaan asiantun-
tijana oman alansa ja reuna-alueiden erityiskysy-
myksissä. Neuroanestesiologilla on koulutusoh-
jelman suoritettuaan valmiudet myös kehittää
alansa toimintaa.

Koulutuspaikka

Erityispätevyystoimikunta myöntää hakemuk-
sesta yliopistosairaalan anestesiaklinikalle oikeu-

Taulukko 1.

Käytännön koulutus

- Kaksi vuotta päätoimista palvelua erityispätevyystoimikunnan nimeämässä yksikössä

- Neuroanestesiaa keskimäärin 2.5 päivää viikossa

- Yksittäisen kolutusjakson pituus 1 kuukausi

- Ulkomaisessa yksikössä suoritettu palvelu voidaan hyväksyä

- 2 - 6 kuukautta palvelua neurokirurgisia potilaita hoitavalla teho-osastolla

- Palvelun suorittamista seurataan lokikirjalla

Teoreettinen koulutus

- 60 tuntia

- Yliopistollisten sairaaloiden, Neuroanestesia-alajaoksen , Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Suomen
Neurokirurgisen yhdistyksen, Suomen tehohoitoyhdistyksen, kansainvälisten neuroanestesiayhdistysten tms
järjestämät koulutustilaisuudet sekä muut koulutustilaisuudet, joissa käsitellään neuroanestesiaa tai
neurokirurgista tehohoitoa ja jotka erityispätevyystoimikunta hyväksyy.

Kirjallinen kuulustelu

- Aikaisintaan viimeisen pätevöitymisvuoden aikana

- Kirjallisuus: Erityispätevyystoimikunta päättää vaadittavan kirjallisuuden.
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den toimia koulutuspaikkana. Koulutuspaikkaa
hakevan yksikön tulee hakemuksen yhteydessä
esittää suunnitelma koulutuksen järjestämisestä
ja sisällöstä, sekä nimetä koulutuksesta vastaava
henkilö, jolla tulee olla neuroanestesian erityis-
pätevyys ja mielellään anestesiologian dosentuu-
ri.

Erityispätevyyden myöntäminen

Neuroanestesia-alajaoksen erityispätevyystoi-
mikunta voi hakemuksesta esittää kolmen vuo-
den siirtymäaikana erityispätevyyksiä niille lää-
käreille, jotka ovat toimineet vähintään 5 vuotta
itsenäisesti neuroanestesiologeina ja/tai joiden
alajaoksen toimikunta arvioi saavuttaneen allamai-
nittujen tavoitteiden mukaiset kliiniset ja teoreet-
tiset tiedot ja taidot. Siirtymäaika kestää touko-
kuuhun 2003.

Edellä mainittua poikkeusta lukuunottamatta
erityispätevyyden voi saada taulukossa 1 esitetyn
mukaisesti. Koulutusohjelman voi aloittaa vasta
anestesiologian erikoislääkärin oikeuksien saami-
sen jälkeen ja se kestää lyhimmillään kaksi vuot-
ta. Pätevöityminen sisältää työskentelyä neuroki-
rurgisella leikkausosastolla ja neurokirurgisia po-
tilaita hoitavalla teho-osastolla, teoreettista kou-
lutusta ja viimeisen koulutusvuoden aikana suo-
ritetun kirjallisen kuulustelun. Puoli vuotta klii-
nisestä palvelusta voi korvata tekemällä kokopäi-
vätoimisesti alan tutkimusta.

Lisätietoja erityispätevyyden hankkimisesta
antavat Tarja Randell (tarja.randell@helsinki.fi)
ja Ari Katila (ari.katila@tyks.fi).
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