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SAY:n ja SKY:n kevätkokous Hämeenlinnassa 20.–21.5.2011

Teemana virheiden minimointi

SAY-uutisia

Ritva Jokela
ritva.jokela[a]fimnet.fi

Anestesiologien ja kirurgien 
kolmas yhdessä järjestetty 
kevätkokous keräsi noin 80 
anestesiologia ja 87 kirurgia 
Hämeenlinnan Verkatehtaalle, 
joka tarjosi kokoukselle ja sen 
yhteydessä olevalle näyttelylle 
miellyttävät ja valoisat puit-
teet. 

Yhteiskokouksen alussa KHKS:n 
kirurgiylilääkäri Ilkka Arnala ja 

anestesiologiylilääkäri Jukka Kata-
ja esittelivät sairaalansa operatiivis-
ta toimintaa. Ohjelma alkoi aneste-
siologien ja kirurgien yhteissessiol-
la, jonka aiheena oli Sujuuko leik-
kaussalissa kaikki virheettömästi? 
Yhteissession jälkeen anestesiolo-
git siirtyivät elokuvateatteriin, jos-
sa keskusteltiin seuraavassa sessios-
sa vaaratekijöiden kuriin saamises-
ta. Tauon jälkeen jatkettiin Hoidon 
rajauksen ongelmista ja aiheen ym-
päriltä luennoi Pekka Louhiala eet-
tisistä valinnoista ja päätöksenteos-
ta hoidon rajauksesta. Eettiset kysy-
mykset saivat auditorion keskuste-
lemaan hyvinkin vilkkaasti. 

Perjantaiaamun sessio jatkoi 
edellisen päivän virheiden mini-
mointi -teemasta, mutta nyt nä-
kökulmana oli Työstressi lisää vir-
hemahdollisuuksia – mikä neuvok-
si? Keskipäivän sessiossa pyrittiin 
jo kohti parempia hoitoprosesseja. 
Lounaan jälkeisen session teema-

na oli Puudutuskomplikaatioiden ja 
-ongelmien ennalta ehkäiseminen.

Torstaina 19.5. pidetyssä SAY:n 
kevätkokouksessa rahastonhoita-
ja Eero Pesonen kävi läpi yhdistyk-
sen taloustilannetta, joka on edel-
leen varsin vakaa. Alajaosten saldot 
vaihtelevat suuresti riippuen niiden 
aktiivisuudesta koulutusten järjes-
tämisessä. Viime marraskuun vuosi-
kokous päätti uuden asunnon hank-
kimisesta jäsenkyselyn perusteel-
la. Yksiön hankkiminen on edelleen 
kesken, ja hankintaa ovat vieneet 
eteenpäin yhdistyksen puheenjoh-
taja Pertti Pere ja Eero Pesonen. 
Pertti Pere omassa puheenvuoros-
saan peräänkuulutti yhdistyksen 
toimintaan priorisointikeskustelua. 
Hän kaipasi näkemyksiä siitä, voi-
daanko esimerkiksi Operatiivisten 
päivien luennoitsijapalkkioita korot-
taa Lääkäriliiton suosittelemalle ta-
solle ja vastaavasti nostaa osallistu-
mismaksuja. 

Uusia jäseniä yhdistykseen otet-
tiin kokouksessa 18, joista paikal-
la oli 1.

Kokouksessa käsiteltiin myös 
anestesiologian ja tehohoidon kou-
lutuksen auditointia. Pertti Pere ra-
portoi, että Lääkäriliiton suosituksia 
siitä edelleen odotellaan. Ongelma 
on myös se, että auditointiin ei ole 
löytynyt rahoitusta. Kollegio ei ole 
valmis tekemään aikaa vievää työ-
tä omalla ajallaan. 

Tammikuussa pidetyssä alajaos-
ten ja johtokunnan yhteisessä ko-
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kouksessa esitettiin, että alajaosten 
nimet muutettaisiin jaoksiksi. Täl-
tä pohjalta Pertti Pere ehdotti koko-
uksessa nimien muutosta. Muutos-
ta varten tarvitaan vielä yhdistyksen 
toisen kokouksen käsittely, ennen 
kuin se voidaan viedä eteenpäin. 
Yhdistyksen sihteeri Mirka Soinikos-
ki esitti alajaoksille yhtenäisiä toi-
mintaohjeita, jotka hän oli laatinut 
kooten ne eri alajaosten vastaavista.

Kokouksen jälkeen osanottajat 
siirtyivät kahdella sisävesialuksel-
la Aulangolle, jossa ilta jatkui myö-
hemmin anestesiologien ja kirurgi-
en yhteisessä iltajuhlassa. Illan aika-
na viihdytti orkesteri ja Hämeenlin-
nan kaupunginteatterin näyttelijä, 
stand up -koomikkonakin tunnettu 
Harri Ekonen, joka myöhemmin tou-
kokuussa esiintyi Hämeenlinnan To-
maatteja, tomaatteja -festivaalilla.

Kevätkokous oli pitkälti pai-
kallisin voimin järjestetty, eivätkä 
KHKS:n ylilääkärit Jukka Kataja ja 
Ilkka Arnala esikuntineen olleet voi-
miaan säästelleet järjestelyissä. Ver-
katehdas toimi miellyttävänä ja va-
loisana ympäristönä itse kokouksel-
le. Näyttely oli varsin laaja, muka-
na oli yhteensä 37 näytteilleasetta-
jaa ja se asettui hyvin Verkatehtaan 
avariin tiloihin. 

Näyttelyssä.

Turun yliopiston anestesio-
logian ja tehohoidon pro-

fessori Klaus Olkkola nimitet-
tiin DGAI:n (Deutsche Gesell-
schaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin) kirjeenvaihta-
jajäseneksi juhlavin seremonioin 
Hampurissa järjestetyn saksalai-
sen anestesiologikongressin yh-
teydessä 14.5.2011. Hän sai ky-
seisen huomionosoituksen an-
sioistaan eurooppalaisten anes-
tesiologien koulutuksessa ja 
Saksan ja Suomen välisen tie-
teellisen yhteistyön lisäämises-
tä. Klaus Olkkola on ollut itse 
1,5 vuotta stipendiaattina Bon-
nin yliopiston anestesiologian 

laitoksella ja jatkanut sen jäl-
keen yhteistyötä ennen kaikkea 
Erlangenin yliopiston anestesio-
logian klinikan kanssa. Parhail-
laan yksi hänen väitöskirjaoppi-
laistaan on post doc -tutkijana 
Erlangenissa.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voi-
daan nimetä DGAI:n sääntöjen 
mukaan seuraavilla perusteil-
la: ”Zu korrespondierenden Mit-
gliedern können ausländische 
Anästhesisten ernannt werden, 
die zur Förderung der Anästhe-
siologie in Deutschland beiget-
ragen haben”. Kirjeenvaihtajajä-
senet ovat siis kaikki sellaisia ul-
komaisia anestesiologeja, jotka 

ovat edistäneet anestesiologiaa 
Saksassa. 

DGAI on Suomen anestesio-
logiyhdistystä vastaava saksa-
lainen tieteellinen yhdistys ja on 
yksi Euroopan ja koko maailman 
suurimmista alan yhdistyksistä. 
Jäseniä yhdistyksessä on 13500, 
joista erikoislääkäreitä on noin 
10200. DGAI pyrkii edistämään 
suurin piirtein samoja asioita 
kuin Suomen Anestesiologiyh-
distys, siis anestesiologiaa, teho-
hoitolääketiedettä, ensihoitoa 
ja kivunhoitoa. DGAI ei hoida 
ammatillisia asioita, vaan niistä 
vastaa Berufsverband Deutscher 
Anästhesisten (BDA). RJ 
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