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Operatiiviset päivät Helsingissä 26.–28.11.2008 

Operatiivisista päivistä on tullut perinne

Torstaina 27.11.2008 järjestet-
tiin SAY:n vuosikokous. Pu-

heenjohtaja Riku Aantaan kolmi-
vuotinen kausi tuli päätökseen ja 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Pertti Pere Helsingistä. Johtokun-
nassa jatkavat Tanja Forchini Ou-
lusta ja rahastonhoitaja Jaakko 
Klockars Helsingistä. SAY:n vara-
puheenjohtajaksi valittiin Minna-
liisa Niskanen Kuopiosta. Uusina 
jäseninä johtokunnassa aloittavat 
Raili Suojaranta-Ylinen Helsingis-
tä, Pekka Tiainen Lappeenrannasta 
ja erikoistuva lääkäri Mirka Soini-
koski Turusta.

Samalla SAY sai 28 uutta jäsen-
tä, joista harmillisesti vain kaksi oli 
paikalla kokouksessa.

Toinen toistaan parempia 
esityksiä

SAY:n vuosikokouksessa jaet-
tiin myös palkintoja. Ville-Veikko 
Hynnisen (TY) väitöskirja ”Effects 
of Cytochrome P450 Enzyme Inhi-
bitors on the Pharmacokinetics of 
Nonsteroidal Anti-Inflammatory 
Drugs” palkittiin Fennomedicalin 
lahjoittamalla 1000 euron suurui-
sella stipendillä vuoden parhaana 
väitöskirjana. Arvioinnin perus-
teena olivat väitöskirjojen osajul-
kaisujen keräämien impact factor 
-pisteiden määrä.

Operatiivisilla päivillä esitet-

tiin yhteensä 25 vapaata esitel-
mää kolmessa eri sessiossa. Kun-
kin session parhaat esitykset pal-
kittiin. Arviointiperusteina olivat 
aiheen omaperäisyys, hyödynnet-
tyjen tieteellisten menetelmien 
taso, tulosten merkitys, esitysta-
pa ja suullinen esitys. Parhaan tie-
teellisen esityksen Acta-palkinnon 
sai turkulaisen Karri Utriaisen yh-
dessä Juhani Airaksisen, Olli Polon, 
Jouko Jalosen, Erkki Kentalan, Ka-
ri Leinon, Harry Scheininin, Mik-
ko Pietilän, Markku Salmenperän, 
Keijo Leivon, Nina Karppisen, Tui-
ja Ikosen, Kimmo Korhosen, Ju-
ha Virtasen ja Timo Laition kanssa 
laatima tutkimusraportti ”Uniap-
nean merkitys ateroskleroosipoti-
laan leikkausriskin arvioinnissa”. 

Toinen kunniamaininnoista-
kin meni tällä kertaa Turkuun, kun 
Tuija Niemisen, Nora Hagelbergin, 
Teijo Saaren, Antti Pertovaaran, 
Mikko Neuvosen, Kari Laineen, 
Pertti Neuvosen ja Klaus Olkko-
lan raportti ”Rifampisiini muuttaa 
oksikodonin farmakokinetiikkaa ja 
vaikutuksia” palkittiin.

Kunniamaininnan sai myös Heli 
Leppikankaan, Jouni Kurolan, Juha 
Rutasen, Leena Lindgrenin ja Esko 
Ruokosen Tampere–Kuopio -yh-
teistyönä tehty työ ”Levosimen-
daani parantaa selviytymistä ko-
keellisessa propranololi-myrkytyk-
sessä”.

SAY:n sydänalajaos jakoi kak-

Uutisia

Suomen Anestesiologiyhdistyksen 
(SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyk-
sen (SKY) järjestämät 10. Opera-
tiiviset päivät sujuivat rutiinilla. 
Päiville osallistui yli puolet Suo-
men työikäisistä anestesiologeis-
ta, jotka saivat nauttia hyvästä ja 
monipuolisesta ohjelmasta – niin 
virallisten luentojen, vapaiden 
esitelmien kuin sosiaalisen oh-
jelmankin puitteissa. Kaamoksen 
keskellä järjestetystä aneste-
siologien ja kirurgien yhteisestä 
koulutustapahtumasta on tullut 
perinne.

toimittanut Vesa Kontinen
vesa.kontinen[a]hus.fi

Kuvat: Johanna Tuukkanen ja Arvi Yli-Hankala

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Leena Lindgren ja SAY:n 
puheenjohtajakautensa lopettava Riku Aantaa. Taustalla 
vaaliovaliokunnan jäsen Mikko Pöyhönen.
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si palkintoa ”sydänsession” parhail-
le esitelmille. Palkinnon saivat Pekka 
Korvenoja ja Otto Pitkänen Kuopios-
ta työstään ”Miniperfuusio vs. ’pe-
rinteinen’ perfuusio – kokonaiskus-
tannusten vertailu hoitojaksolla” ja 
Alexey Schramko, Raili Suojaranta-
Ylinen, Anne Kuitunen, Sinikka Kuk-
konen, Peter Raivio ja Tomi Niemi 
Helsingistä työstään ”Hydroksietyy-
litärkkelys-, gelatiini- ja Ringer-liu-
osten hemodynaamiset vaikutukset 
sydänleikkauksen jälkeen”.

Finnanest palkitsi kirjoittajia

Finnanest-lehti täytti tänä vuon-
na 40 vuotta. Finnanest-kirjoitus-
palkinnon sai Janne Aaltosen ar-
tikkeli ”Terveydenhuollon tulevai-
suus ja leikkaustoiminnan kehittä-
minen”, joka julkaistiin numerossa 
3/08. Kunniamaininnan saivat Ste-
pani Bendelin ”Hypofyysi-lisämu-
nuaistoiminnan häiriöt vakavissa ai-
vovammoissa” ja Pirjo Säynäjäkan-
kaan Finnanest sairaalakierroksella 
-sarjan kirjoitus ”Raahessa osataan”. 

Finnanestin toimitus antoi lisäksi 
erityismaininnan nuoren kollegan, 
lk Sami Koskelan seikkaperäiselle 
katsausartikkelille ”Sydänperäisen 
tajuttomuuden syyt”, joka julkais-
tiin numerossa 5/07. Päätös ei ollut 
helppo, sillä moni muukin kuluneen 
vuoden aikana Finnanestissa julkais-
tu kirjoitus olisi ollut palkitsemisen 
arvoinen. Finnanestin toimituskunta 
jatkaa lähes entisellä kokoonpanol-
la päätoimittaja Johanna Tuukkasen 
johdolla ensi vuonna. Uutistoimitta-
ja Vesa Kontinen jättää monivuoti-
sen toimittajan pestinsä. Hänen ti-
lallaan toimituskunnassa aloittaa 
Minna Ilmakunnas Helsingistä.

”Halvin potilas on tapettu 
eläkeläinen”

Operatiivisten päivien tieteellinen 
ohjelma oli tällä kertaa tiivis, mo-
nipuolinen ja korkeatasoinen koko-
naisuus. Kirurgien kanssa järjestetty 
yhteissessio ”Preoperatiivinen val-
mistelu ja leikkaussalitoiminnan te-
hostaminen” keräsi ison salin lähes 

täyteen. Sieltä jäi hyvin valmisteltu-
jen luentoesitysten ohella mieleen 
ylilääkäri Ulla Keräsen lausahdus 
”halvin potilas on tapettu eläkeläi-
nen”, mikä palautti kustannus-hyö-
tysuhteeseen liittyvän keskustelun 
arkitodellisuuteen. Ihan kaikkea ei 
voi mitata rahassa.

SAY:n ja Suomen Anestesiologit 
-alaosaston yhteissymposium ”Ter-
veydenhuollon muutokset haasta-
vat perinteiset johtamisopit” tarjo-
si kokeneiden konkareiden ajatuk-
sia herättäviä luentoja, joista riit-
ti pureskeltavaa myös kotimatkalle. 
Martti Kekomäki rinnasti johtajan 
strategiset taidot ja iltarastilogii-
kan: ”jotta voit menestyä iltaras-
teilla sinun on tiedettävä missä olet, 
minne yrität mennä ja miten sinne 
voisit päästä”. Samalla hän vahvisti 
epäilyjä kunnallisen päätöksenteon 
perusteista ja ummehtuneista hal-
lintokäytännöistä, jotka kaipaavat 
pikaista tuuletusta. Ei kuitenkaan 
HUS:n malliin.

Verisuoni- ja gastrokirurgien 
kanssa järjestettyjen yhteissessioi-
den suosio osoitti, että Operatiiviset 

Matti Lahdensuulle 
luovutetaan kadoksissa 

ollut kunniajäsenkirja.

SAY:n uusi 
puheenjohtaja, 

dosentti Pertti Pere 
Helsingistä.

SAY:n johtokuntatyönsä lopettavat 
saivat kiitokseksi upeat kukkalaitteet 
kotiinviemisiksi. Vasemmalta Raili Laru-
Sompa, Tuija Kokkonen ja Riku Aantaa.

SAY:n johtokun-
nan uusi sihteeri, 
erikoistuva lääkäri 
Mirka Soinikoski.
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päivät -tapahtuma tarjoaa puitteet 
tärkeälle yhteistyölle.

Tom G. Hansenin Acta Anaest-
hesiologica Scandinavica -luen-
to ”Paediatric Anaesthesia – Who 
Should Do It?” nosti esiin tarpeen 
aloittaa Suomessakin keskustelu sii-
tä, missä pienet lastenkirurgiset po-
tilaat pitäisi hoitaa. Hänen mu-
kaansa ”surgeons and anaesthetists 
should not undertake ‘occasional 
paediatric practice’ ”. Tutkimukset 
osoittavat kiistattomasti, että las-
tenanestesiologiassa komplikaatioi-
den esiintyvyys on käänteisesti ver-
rannollinen hoidettujen lapsipoti-
laiden määrään. Tanskassa suunni-
tellaan, että kaikki alle 2-vuotiaiden 
lasten toimenpiteet keskitettäisiin 
lapsen iästä riippuen kahteen-kol-
meen sairaalaan. Jotta anestesiolo-
gi voisi hoitaa alle 2-vuotiaita lap-
sia, hänelle pitäisi kertyä vuodessa 
500 tällaista anestesiaa. Yksikköta-
solla pienten lasten anestesioita tu-
lisi olla 3000 vuodessa. Suomessa on 
vaikea päästä tällaisiin lukuihin edes 
kaikissa yliopistosairaaloissa. Väli-
matkatkin rajoittavat meillä suu-
rinta keskittämisintoa. Olisi kuiten-
kin järkevää sopia yhteisistä linjauk-
sista, koska paine keskittää pienten 
lasten anestesiat on joka tapaukses-
sa kansainvälinen trendi.

Matti Viitanen jatkaa alaosaston 
puheenjohtajana 

Lääkäriliiton Suomen Anestesiolo-
git -alaosasto piti syyskokouksen-
sa Operatiivisten päivien yhteydes-
sä. Johtokunta jatkaa lähes entisellä 
kokoonpanolla puheenjohtajanaan 
Matti Viitanen Seinäjoelta. Kuopion 
edustajana olleen Stepani Bendelin 
tilalla johtokunnassa aloittaa eri-
koislääkäri Tuija Kokkonen KYS:s-
ta. Muut johtokunnan jäsenet ovat 
Antti Aho (Tampere), Ulrica Kujansi-
vu (Kokkola), Heikki Laine (Mikkeli), 
Päivi Nieminen (Espoo), Teijo Saa-
ri (Turku) ja Johanna Tuukkanen (Jy-
väskylä). Alaosaston tilintarkastajik-
si valittiin Leena Lavonen ja Aarne 
Saarikoski Jyväskylästä. 

Ensi vuonna järjestetään Lääkä-
riliiton valtuuskuntavaalit. Alaosas-
ton tärkeänä tehtävänä on koota 
hyviä ehdokkaita, että saamme seu-
raavaankin valtuuskuntaan vahvan 
anestesiologiedustuksen. Seuraaval-
la neuvottelukierroksella keskustel-
laan varmasti työaika- ja päivystys-
kysymyksistä. On varmistettava, et-
tä mahdollisimman moni anestesio-
logi on mukana vaikuttamassa tule-
viin työaikaratkaisuihin.

Syyskokouksessa keskusteltiin 
myös yksityispuolen palkkioperus-
teista, jotka jättävät anestesialää-
kärit lähinnä nuolemaan näppejään 

toimenpidelääkäreihin verrattuna. 
Alaosasto tulee ensi vuoden aikana 
selvittämään mahdollisuuksia vai-
kuttaa tilanteeseen esimerkiksi Lää-
käriliiton yksityissektorivaliokunnan 
kautta.

Olethan muistanut antaa 
palautteen!

Tänä vuonna Operatiivisten päivien 
arviointi toteutetaan ensimmäistä 
kertaa sähköisesti Duodecimin ar-
viointipalvelun kautta. Kaikilta päi-
ville osallistuneilta on pyydetty säh-
köistä palautetta Duodecimin ar-
viointipalvelun kautta. Palautteen 
anto on erittäin tärkeää päivien ke-
hittämisen kannalta ja näin voit hel-
posti vaikuttaa tulevaisuuden ohjel-
masuunnitteluun. Lomakkeen täyt-
tämisen jälkeen voi halutessaan tu-
lostaa kurssitodistuksen ja ohjel-
man sekä lisätä tapahtuman osaksi 
omaa Lääkärin Nimikirja ansioluet-
telo-ohjelmaa. Kurssitodistusta ei 
siis saa, ellei ole vastannut palaute-
kyselyyn.

Kysely on lähetetty sähköpostitse 
kaikille SAY:n jäsenille, joiden säh-
köpostiosoite on yhdistyksen tie-
dossa. 

Johanna Tuukkanen
johanna.tuukkanen[a]fimnet.fi

HUOM!
Jos et ole saanut sähkö-
postiisi Operatiivisten päivien 
arviointikyselyä, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi osoitteeseen 
arviointipalvelu[a]duodecim.fi. Lä-
hetä samalla voimassa oleva 
sähköpostiosoitteesi SAY:lle osoit-
teeseen toimisto[a]say.fi.

Viereisen sivun kuvatekstit: Ylemmässä isossa kuvassa Tuija 
Nieminen Turusta sai kunniamaininnan tutkimusraportistaan. 

Otto Pitkänen ja Anne Kuitunen vastaanottivat sydänalajaoksen 
jakamat abstraktipalkinnot. 

Alakuvat Raili Suojaranta-Ylinen (vas.) on SAY:n johtokunnan 
uusi jäsen. Minnaliisa Niskanen  on yhdistyksen uusi 

varapuheenjohtaja.

Näyttelyalueella oli tilaisuus rentoutua ja vaihtaa kuulumisia.
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