SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS
SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT (SOAT)
-Jaoksen johtoryhmän kokous
Paikka: Tampere, ravintola Como, Hämeenkatu 7, Tampere
Aika: pe 04.05.2012 klo 12->
1. Puheenjohtaja Volmanen avasi kokouksen klo 12.05
2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi SOAT:n PJ Volmanen Petri ja sihteeriksi SOAT:n
sihteeri Väänänen Antti.
3. Todetaan että edellisessä kokouksessa 6.10.2011 on julkisesti keskusteltu tämän
suunnittelukokouksen pitämisestä johtoryhmän kesken. Paikalla kokouksessa on 5
johtoryhmän muodostavaa jäsentä Tiina Mikkonen, Pirjo Ranta, Petri Volmanen,
Johanna Sarvela ja Antti Väänänen.
4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikkonen Tiina TAYS:sta, sekä Ranta Pirjo OYS:sta.
5. Väänänen kertoi että SOAT:ssa on tällä hetkellä jäseniä 73, joista 13 yhteystietoja ei ole
tiedossa.
6. Hyväksyttiin Anne Mäyrä TAYS:sta jäseneksi
7. Taloustilanteena toistaiseksi edelliseltä vuodelta jäimme nollille. Tänä vuonna kulujen
muodostuminen koostuu seuraavan vuoden koulutustilaisuuden suunnitelusta, sekä
operatiivisten päivien yhteydessä pidettävän kokouksen tarjoiluista. Tarjoiluun
voidaan tiedustella sponsoria. Sihteeri Antti Väänänen kysyy sponsorointi
mahdollisuutta MSD:n Pia Marjakankaalta.
8. SOAT:fi sivujen tilanne. Sivut ovat pystyssä ja yhteys SAY:n kautta pitäisi löytyä myös.
Webmaster luonnehtii sivuja vielä keskeneräiseksi. Järjestetään kilpailu SOAT:n
logosta WEB-sivuja ym käyttöä varten. Ehdotukset logosta tulee toimittaa syyskuun
loppuun mennessä 2012 sihteeri Antti Väänäselle HUS:n. Paras logo kilpailusta
palkitaan. Web sivuille tulee yhteystiedot ja valokuvat johtoryhmän jäsenistä. Sivuille
lisätään kaikki materiaali mitä Tiina Mikkoselle toimitetaan. Ajankohtaista kappale
lisätään.
9. Operatiiviset päivät pidetään 21.-23.11.2012. SOAT:n koulutuspäivät pidetään
22.11.2012, jolloin aamupäivä pidetään luentoja erillisen liitteen mukaisista aiheista,
sekä sitten perään SOAT:n kokous. Iltapäivällä pidetään pienryhmäsessiot, joissa Anja
Mitchell ja Johannes Förster pitävät koulutukset epiduraalitilan paikannuksesta
ultraäänitekniikalla. Selviteltiin 2013 Lääkäripäivien ohjelman tilannetta. Olli Väisänen
kertoi puhelimitse että SOAT:n ohjelma ei pääse Lääkäripäiville 2013. Mika Gissleria
pyydettiin luennoimaan äitikuolleisuudesta, mutta hän ei kokouksen aikana saadun
tiedon valossa pääse osallistumaan, joten kysytään hänen tilalleen Veli-Matti
Ulanderia. Katsotaan operatiivisten päivien ohjelma aika lukkoon lyödyksi.
Suunnitellaan UÄ-koulutuksia, Johanna Sarvela hankkii kohdeselkiä harjoitusta varten.
Petri Volmanen selvittää laitteiden saatavuutta.
a. Ilmoittautuminen pienryhmiin tehdään sähköpostitse antti.vaananen@hus.fi
osoitteeseen. Hyväksytyille ilmoitetaan erikseen ja hyväksyttyjen nimet
julkaistaan aamupäivän session yhteydessä, sekä soat.fi sivuilla.
10. Suunniteltu että pidetään koulutuspäivät Kroatiassa ke 8.5.-su 12.5. pitäen sisällään
helatorstain. Tähän yhteyteen pyritään saamaan aikaan elektiivisen toiminnan suhteen
sulkuja jotta mahdollisimman moni osallistuja pääsisi mukaan HUS:sta. Asiasta
keskustellaan Olli Erkolan kanssa. Yhteistyötahona obstetriselta puolelta toimii Vedran
Stefanovic. Suunnitellaan että kukin osallistuja järjestää itsenäisesti omat lentonsa

Kroatiaan, sairaalakäynti ja lennot olisi Split:n ja itse kokous pidettäisiin saarella
Splitin edustalla. Aiemmalle Tarton matkalle oli lähtijöitä 35 hlö Suomesta. Käytännön
järjestelyjä käydään läpi alustavasti Helsingin porukan kesken Vedran Stefanovicin
kanssa. Alustavasti suunnittelua käydään läpi 28.-30.9.2012 Rukalla. Vaihtoehtoisesti
12.-14.10.2012. Kolmas vaihtoehto on 23.8.2012 torstai-ilta Helsingissä.
a. Ohjelmaa:
i. Anesthesia for non-obstetric indications during different phases of
pregnancy (Petter Kainu/Marja-Leena Jaakola)
ii. Pain relief during pregnancy and lactation (Heli Malm/Petri Volmanen)
iii. Save the mother: Why not use the check-list? (Pirjo Ranta)
iv. KTG alterations and the options for pain relief vs KTG alterations
subsequent to labour pain relief. Obstetric view point and
anesthesiologist’s viewpoint. (Vedran Stefanovic)
v. Croatian viewpoint for labour analgesia or anesthesia. (Paikallinen)
vi. Epidural labour analgesia, pro/con infusion vs bolus techniques.
(Susanne Ledin-Eriksson and Pekka Halonen)
vii. Anesthesia outcome of unplanned caesarean section. (Antti)
viii. Anesthetic care of drug abusing parturient (Johanna)
ix. Case reports (Tiina Mikkonen, uterine rupture, Pirjo Cannot
ventilate/cannot intubate, Petter Mg-infusion+asystole, Antti Gravida
override by car, Ulla Sipiläinen some case)
b. Anotaan koulutuspisteet sekä anestesiologiaan että myöskin obstetriikkaan.
c. Kokouspäivällinen joko kokouspäivänä tai sitten seuraavana päivänä.
11. Synnyttäjän tarkistuslistasta saatu tiedotuksen jälkeen positiivinen kannanotto
SGY:ltä, Kätilöliitolta, Potilasturvallisuusyhdistykseltä. Synnyttäjän tarkistuslistasta
toivotaan tietoiskua SGY:n syyskokoukseen 16.11.2012. Pirjo Ranta käy puhumassa
tilaisuudessa. Pirjo Ranta ja Tiina Mikkonen tekevät jutun tarkistuslistasta
Kätilölehteen.
12. Seuraavan kokouksen ajankohta selviää kun Vedran Stefanovic:lta saadaan tieto mikä
ajankohta hänelle sopii koska seuraavassa kokouksessa tarkoitus suunnitella Kroatian
koulutustilaisuutta.
13. Lisäyksenä keskusteltu erovuorossa olevan sihteeri Antti Väänäsen kauden jatkosta.
Todetaan että jaoksen sääntöjen mukaisesti tulee tarjota mahdollisuutta jäsenistölle
uuden sihteerin valitsemiseksi. Mikäli ehdokkaita ei löydy, Antti Väänänen voi jatkaa
sihteerin toimessa.
14. Puheenjohtaja Volmanen päätti kokouksen klo 16.10.
Tampereella 4.5.2012
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