SOAT suunnittelupalaveri 24.8.2012
Ravintola Toscanini, Bulavardi 2, Helsinki
Läsnä: Vedran Stefanovic HUS/Naistenklinikka; Pirjo Ranta, OYS; Petri Volmanen
HUS/Naistenklinikka; Tiina Mikkonen TAYS, Antti Väänänen HUS/Naistenklinikka; Johanna
Sarvela HUS/Naistenklinikka (osan aikaa)
Kokous suunniteltu 4.5.2012 Tampereella pidetyssä kokouksessa, jonka pöytäkirja välitetty
jäsenistölle tiedoksi.
Pyydetty logoehdotuksia SOAT:n logoksi tuolloin, näitä tullut ainoastaan SOAT:n johtokunnan
jäsen Johanna Sarvelalta. Päätetään siirtää logoasian käsittely viralliseen kokoukseen ja
levittää logoehdotukset kokouskutsun mukana.
Jäsenistöä on pyydetty ehdottamaan erovuorossa olevan sihteeri Antti Väänäsen tilalle uutta
sihteeriä ilman että yhtään ehdotusta olisi saapunut. Nykyinen sihteeri Antti Väänänen
suostuu jatkamaan sihteerinä, mikäli muita ehdotuksia ei saada seuraavaan viralliseen
(22.11.2012 pidettävään) kokoukseen mennessä.
Seuraava koulutustilaisuus pidetään Operatiivisten päivien 2012 yhteydessä torstaina
22.11.2012 jolloin SOAT:lla on oma session. Anja Mitchell Kööpenhaminasta tulee pitämään
alustuksen ja pienryhmäopetuksen epiduraalitilan uä-paikannukseen liittyen. Tilaisuuteen
tullaan rekrytoimaan opiskelijoista mallioppilaita kohteiksi kunhan opetus käynnistyy
HUS/Naistenklinikalla. Ilmoittautumiset pienryhmäopetuksiin tapahtuvat sihteeri Antti
Väänäsen kautta emailitse Operatiivisille päiville ilmoittautumisen yhteydessä. Toistaiseksi
ilmoittautuneita on tullut kaksi.
Keväälle 2013 päätettiin pitää koulutuspäivät Kroatian Splitissä ke 8.5.2013- su 12.5.2013.
Koulutuspäivien Kroatian pään yhteyshenkilönä ja oppaana toimii obstetrikko Vedran
Stefanovic HUS/Naistenklinikalta.
Vedran Stefanovic esitteli suunnitelmaa matkajärjestelyistä: Päädytään siihen että
salisulkujen takia keskiviikosta sunnuntaihin olisi käytännössä ainoa mahdollisuus. Lennot
Suomesta Splitiin, koska kokousta on tarkoitus pitää pääasiassa Splitissä. Vedran Stefanovic
on ystävällisimmin lupautunut toimimaan paikallisena matkaoppaana.
Suunnitellaan että Suomesta otetaan mukaan 30 ensimmäistä matkaan ilmoittautunutta.
Mikäli 30 paikkaa täyttyy hetkessä ja kysyntää riittää voidaan ajatella laajentaa lähtevää
ryhmää 40 lähtijään. Lento- ja bussikapasitetti rajoittaa viimekädessä ryhmän kokoa.
Koulutusta tarjotaan primaaristi SOAT:n jäsenille ja sekundaarisesti paikkojen täyttöä muilla
osallistujilla.
Paikallisilta osallistujilta ei peritä maksua, vaan toivotaan että saadaan heidän kautta esim.
luentosali Splitin yliopistolta / Splitin yliopistolliselta sairaalalta käyttöön ilman eri maksua.
Koska ravintolatarjontaa riittää hyvin luentopaikan ympärilläkin, ei ryhdytä järjestämään
kokouksen yhteyteen sisällytettyä lounasta vaan pidetään asianmukainen lounas tauko jonka
aikana osallistujat voivat käydä lounastamassa omakustanteisesti haluamassaan paikassa.

Suomalaisilta osallistujilta kerätään luento-osuudesta osallistumismaksu. Maksuista tuloilla
katetaan luento-ohjelman järjestämiseen kuluvia kuluja. Stefanovic on yhteydessä
Kroatialaisiin lääkealan toimijoihin. Suunnitellaan maksua SOAT jäsenille 150 eur ja
ulkopuolisille 200 eur. Luennoitsijoiden matkoja ei pystytä kokonaisuudessaan maksamaan,
mutta heidän majoituskuluja voidaan subventoida, eikä heiltä kerätä osallistumismaksuja
luento-ohjelmaan.
Matkajärjestelyt kulkemisten suhteen: Mahdollistetaan yhteiskulkeminen ja majoitus
Suomesta järjestämällä yhteismatka suomalaisen matkatoimiston kautta Helsingistä Splitiin ja
takaisin, sekä bussikuljetukset, tutustumiskäynnit ja majoitus. Näiden toimintojen
maksuliikenne hoituu suomalaisen matkatoimiston kautta kokonaisuudessaan.
Tutusmiskäynneillä käydään tutustumassa Splitin ja Dubrovnikin sairaaloiden
synnytysosastoihin.
Luento-ohjelmaa:
Management of life threatening obstetric hemorrage by novel methods (Sulprostone for retained
placenta; Bakri balloon; Embolization; Carbetocine). (Stefanovic)
Why mothers die world-wide? (Tytti Raudaskoski, OYS; Ranta tiedustelee)
Causes of maternal death in Croatia (local; Stefanovic tiedustelee)
Save the mother: Why not use the check-list? (Ranta)
Pain relief during during pregnancy and lactation (Heli Malm; Sarvela tiedustelee)
Croatian viewpoint for labour analgesia and anaesthesia (Local; Stefanovic tiedustelee)
Epidural labour analgesia pro/con infusion vs bolus technique (Ledin-Eriksson vs Arvi YliHankala)*** KTS ALLA!
Anesthetic care of drug abusing parturient (J Sarvela)
Anesthesia outcome of non-elective caesarean section (Antti)
Case reports (Tiina Mikkonen, uterine rupture, Pirjo Cannot ventilate/cannot intubate, Petter
Mg-infusion+asystole, Antti Gravida override by car, Ulla Sipiläinen some case)
***SAY:lta tiedustellaan (Volmanen) voidaanko ulkomaalaisen luennoitsijan (Ledin-Eriksson)
kuluihin saada subventiota SAY:lta. Kun kustannusten kattamisesta saadaan tietoa voidaan
laskea millä reunaehdoilla ulkopuolisia luennoitsijoita voidaan käyttää.
Mahdollisesti luento-ohjelmaa fraktioidaan osin kahdelle päivälle esim sairaalakäyntien
yhteyteen, jotta ohjelmasta ei tule liian rankka.
Koulutusohjelmasta anotaan erikoistumispisteet anestesiologiaan ja tehohoitoon, sekä
synnytysten ja naistentautien erikoisaloille.

Tehtäviä toimia:
Huolehtia koulutuksen päivämäärät SAY:n koulutuskalenteriin (Antti
Tiedustella luennoitsijat (luento-ohjelma-aihion perässä nimetyt toimijat)
Salisulut HUS:n (KOS ja NKL; Volmanen)

