SULAT-uutisia

Terveisiä Suomen lapsellisimmilta anestesiologeilta

Maaliskuun lopulla reipashenkinen joukko lastenanestesiologeja ja hoitajia kokoontui
Viking Line m/s Mariellalle
SULAT-vuosikokoukseen.
Tämänvuotisen tilaisuuden
järjestelyvastaavina toimivat
helsinkiläiset kollegat Olli
Meretojan ja Reijo Korpelan
johdolla. Koulutusohjelmaan
sisältyi mm. sessiot lapsen
kivusta, ilmatien hallinnasta
ja vaikeista hätätilanteista.
Tukholman satamassa seuraan
liittyivät Per-Arne Lönnqvist ja
Ninna Gullberg, jotka kertoivat
sedaatiosta lasten tehohoidossa ja NAVA-hengitystuesta.
Faktaa vai fiktiota -tietopaketit (15 min) monista eri
aiheista olivat yleisön kannalta
käytännönläheisintä antia.
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Pauli Ryhäsestä
SULATin kunniajäsen
Tiukan koulutuksen ohessa osallistujat saivat nauttia erinomaisen herkullisesta huolenpidosta – mm. hytteihin jaettu tervetuliaisviini kohotti tunnelmaa merkittävästi. Perjantaiaamupäivälle jäi muutama tunti aikaa Tukholmassa käyskentelyyn
tai muuhun rentoutumiseen ennen
iltapäivän laajaa luentopakettia.
SULAT-vuosikokouksessa valittiin seuraavaksi puheenjohtajaksi LT
Markku Taittonen ja sihteeriksi LL Olli Vänttinen Turusta. Illallisella juhlapuheen piti dosentti Pauli Ryhänen
Oulusta, joka kutsuttiin samalla yhdistyksen kunniajäseneksi. Paulin
lämminhenkinen puhe käsitteli lastenanestesiologian kehitystä ja kokemuksia hänen pitkältä uraltaan.
Suomen lastenanestesiologiaklubi (vuodesta 1988 alkaen Suomen lastenanestesiologit, SULAT)
perustettiin keväällä 1986 Turussa Eila Iisalon, Matti Kassilan, Matti Mattilan, Olli Meretojan ja Pauli Ryhäsen aloitteesta. Tällä hetkellä SULAT-jäseniä on 80 henkeä. Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on
ollut vuosittaisen koulutustilaisuuden järjestäminen yliopistopaikkakunnilla vuorovuosin. Koulutuksia on vuosien saatossa pidetty mitä eksoottisimmissa paikoissa, mm.
Rukalla, Kanarian saarilla ja Tampereella. Alunperin SULAT-kokouksissa
oli tarkoitus myös harrastaa liikun-

SULAT-puheenjohtaja
Markku Taittonen.

taa ja pelata vuosittainen yliopistosairaaloiden välinen lentopalloturnaus. Myöhemmin peli-into on hivenen hiipunut, mutta puheenjohtajakaupungille kuuluva lentopallo
kiertää edelleen. Helmikuun alussa
pidettäviin SULAT-kokouksiin ovat
tervetulleita kaikki lasten anestesiatyötä tekevät ammattilaiset. Useimmiten kokoukseen on tullut osallistujia Amerikasta asti!
SULAT on myös ohjannut lastenanestesiologian ja tehohoidon erityispätevyyskoulutusta niin kauan
kuin se kuului Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle. Erityispätevyyden
saaneiden määrä on tällä hetkellä
yli 40. Nyt lasten anestesiologian ja
tehohoidon erityispätevyydestä on
tullut lisäkoulutusohjelma yliopistoihin, mutta SULAT tulee jatkossakin huolehtimaan valtakunnallisen
tentin järjestämisestä.
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Feapasta ESPA
Syksyllä 2009 suhteemme eurooppalaiseen lastenanestesiologijärjestöön muuttui, kun entinen Feapa (Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia) muutettiin ESPA:ksi (European
Society for Paediatric Anaesthesia). Päätös muutoksesta oli tehty jo v. 2008 kokouksessa, jossa silloinen edustajamme Kai Kiviluoma
ansiokkaasti ja sitkeydellä äänesti Feapan säilyttämisen puolesta. Syynä perusteltuun vastahakoisuuteen oli se fakta, että nykyisessä yhdistyksessä suomalaisten valta ja edustus tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin entisessä
Feapassa, jossa äänimäärämme oli
1/20 jäsenmaasta. ESPA on sen sijaan jäsenten muodostama yhdistys, johon kansallisilla yhdistyksillä tai alajaoksilla ei ole suoraa yhteyttä. ESPAn toimintaperiaatteet,
arvot ja tavoitteet ovat yhteneväiset Feapan kanssa, ja Feapan varat
myös siirrettiin lyhentämättöminä
suoraan ESPAn tilille.
ESPAn jäseneksi anotaan ja jäsenmaksua vastaan saa alennusta
kongressimaksuista, saa äänestää ja
tulla valituksi yhdistyksen toimihenkilöiksi sekä saa postitettuna yhdistyksen toiminnasta kertovan Newsletterin. Vuonna 2010 jäsenmaksua
ei peritä (tutustumistarjous), mutta ensi vuodesta alkaen se tulee olemaan n. 25–30 e/v.
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Kiitokset viimekertaisesta helsinkiläisille!
Pallo on heitetty: tervetuloa Turkuun
SULAT-kokoukseen helmikuussa 2011.
Markku Taittonen, SULAT puheenjohtaja
Olli Vänttinen, SULAT sihteeri

Tässä yhteydessä haluaisin rohkaista kaikkia niitä anestesiologeja,
jotka enemmän tai vähemmän tekevät lasten anestesiologiaa joko virallisessa toimipaikassaan tai vaikkapa privaatissa OTO, liittymään ESPAan (anomuslomake löytyy sivuilta www.feapa.eu tai www.euroespa.
org). ESPAan liittymisen edellytyksenä ei ole lastenanestesiologian
erityispätevyys tai edes minkäänlainen lastenanestesiologinen työkokemus – kaikki asiasta kiinnostuneet
anestesialääkärit voivat liittyä. Seu-

raava ESPA-kongressi pidetään Berliinissä 2.–5.9.2010 ja sitä seuraava
Palma de Mallorcalla v. 2011.
Tuula Manner
tuula.manner[a]tyks.fi
P.S. Korkeatasoista
kansainvälistä lasten
kipukoulutusta tarjolla Turussa:
The 5th Nordic Congress on
Pediatric Pain 9.–10.9.2010.
Lisäinfoa: www.congress.utu.fi/
pedpain2010

SULAT 2010 puuhamiehet juhlavissa tunnelmissa: Pertti Suominen,
Kari Wirtavuo, Reijo Korpela ja Olli Meretoja.
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