SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT
Alajaoksen kokous
Aika: 31.03.2004 klo 10.00 – 12.00
Paikka: Levi, hotelli K5 Levi
Läsnä: Pirjo Ranta (puheenjohtaja), Jouni Ahonen, Riitta Asantila-Jarva, Erkki Koski, Leena
Lavonen, Timo Mäntylä, Leena Ruohonen, Hanna Räty, Johanna Sarvela; Anne Soikkeli (sihteeri),
Jaana Vanninen, Hanna Viitanen, Petri Volmanen, Arvi Yli-Hankala
1. Puheenjohtaja Pirjo Ranta avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ranta ja sihteeriksi Anne Soikkeli.
3. Tästä kokouksesta oli päätetty syksyllä 2003 ja ajankohta varmistettu edellisessä
kokouksessa Operatiivisilla päivillä 21.11.2003. Kokouksesta oli ilmoitettu Finnanestlehdessä 5/2003 ja asialista oli esillä Levin koulutustilaisuuden aikana 29 – 30.03.2004.
Lisäksi kokousilmoitus oli lähetetty sähköpostina kaikille SOAT:n jäsenille.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Sarvela ja Jouni Ahonen.
5. Keskusteltiin SOAT:n taloustilanteesta. Huolta aiheuttaa se, että kaikki hankkimamme raha
ei jää alajaoksemme omaan käyttöön. Esimerkiksi julkaisumaksut Finnanestilta siirtyvät
tilikauden päättyessä SAY:lle, jos niitä ei ole itse käytetty.
Keskusteltiin myös ulkomaisten luennoitsijoiden kutsumisesta koulutustilaisuuksiin, ja
luentopalkkioiden maksamisesta. Kalliita kustannuksia on mahdollista rajoittaa mm.
sopimalla korvauksista etukäteen. Ulkomaisen luennoitsijan kutsumista kuitenkin
helpottaisi, jos voisimme kerätä rahaa ns. omaan rahastoon.
Päätettiin laatia kirjelmä SAY:lle oman rahaston saamiseksi.
6. Seuraavien Operatiivisten päivien (11/04) aiheena on trauma. Keskusteltiin obstetriikkaan
liittyvistä trauma-aiheista ja päätettiin ehdottaa päiville kahta luentoa: Pirjo Ranta voisi
puhua aiheesta ’Sairaalan ulkopuolinen synnytys’, ja toisena aiheena voisi olla ’Raskaana
oleva nainen liikenneonnettomuudessa’. Päätettiin kysyä TAYS:n ensihoitoyksiköstä joko
Heli Leppikangasta tai Ilkka Virkkusta puhumaan jälkimmäisestä aiheesta.
Seuraava alajaoskokous pidetään Operatiivisten päivien yhteydessä 11/04. Sihteeri varaa
tilan/pöydän lounaskokousta varten. Ilmoitus kokouksesta lähetetään sähköpostitse jäsenille
ja laitetaan Finnanest-lehteen.
Keväällä 2005 SOAT:n koulutustilaisuus pidetään Perinatologipäivien yhteydessä
Tampereella. Aikaisemmin ilmoitettu ajankohta ei käy, joten uusi ajankohta ja pitopaikka
ovat vielä selvityksen alla. Tilanteesta raportoi Arvi Yli-Hankala TAYS:sta, koska
yhteyshenkilö Michael Rorarius ei ollut paikalla. Ensimmäisenä koulutuspäivänä on
tarkoitus järjestää yhteisohjelmaa perinatologien kanssa. Keskusteltiin sopivista aiheista:
vastasyntyneen elvytys, mekoniumaspiraatio – pitääkö aina intuboida, remifentaniili
synnytystä edeltävässä käytössä. Toisena päivänä anestesiologeilla ja perinatologeilla on
erilliset ohjelmat. Omina aiheina on tarjolla kaksi tapausselostusta, toinen TAYS:sta ja
toinen Jyväskylästä, luentoaiheiden lisäksi. Aiheista päätetään tarkemmin seuraavassa
kokouksessa.
Vuonna 2006 koulutustilaisuus on sovittu pidettäväksi Lahdessa ja vuonna 2007
Jyväskylässä. Vuoden 2008 kokouspaikaksi ehdotettiin Leviä, Rukaa tai Yllästä.
Laivakokous on yksi mahdollisuus.

7. Riitta Asantila-Jarva välitti erityispätevyystoimikunnan raportin kokouksen tiedoksi.
Koska erityispätevyyskoulutusoikeuksia on haettu vähän, toimikunta on laatinut kirjeen
lähetettäväksi yliopisto- ja keskussairaaloille asian tiimoilta. Obstetrisen anestesiologian
erityispätevyyskoulutusvaatimukset näkyvät Suomen Lääkäriliiton vahvistamasta
ohjelmasta ja se on tarkoitus laittaa myös SAY:n sivuille. Riitta Asantila-Jarva on
suunnitellut erityispätevyyttä hakeville ’lokikirjan’, jonka Erkki Koski on luvannut toteuttaa
paperi/nettiversiona.
Koulutustoimikuntana jatkaa Riitta Asantila-Jarva, Seppo Alahuhta ja Markku Salonen.
Erkki Koski on luvannut toimia avustavana jäsenenä.
8. Kansainvälisiä yhteyksiä pidetään yllä käymällä ulkomaisissa koulutustilaisuuksissa ja
mahdollisesti kutsumalla ulkomaisia luennoitsijoita. Seuraava OAA:n kokous pidetään
Pariisissa 16 – 17.04.2004 ja kolmastoista Maailmankongressi 17 – 23.04.2004.
Kongresseihin osallistujat raportoivat koulutusterveisiä seuraavassa kokouksessamme, ja
Erkki Koski, SAY:n apurahan saajana, kirjoittaa molemmista kongresseista terveiset
Finnanestiin.
9. Synnyttäjien infolehti on jo käytössä Seinäjoella. Hanna Viitanen on sen laatinut OAA:n
ohjeiden mukaan oman sairaalan henkilökunnan avulla, ja sairaala itse on vastannut
kustannuksista. Päätetään laatia SOAT:n oma synnyttäjien infolehti niin että Johanna
Sarvela ja Hanna Viitanen työstävät sitä yhdessä. Kustantaja voisi olla Duodecim tai SAY,
ehkä myös joku lääketehdas. Synnytyssairaalat ja neuvolat voisivat ostaa infolehteä
kustantajalta ja tuotosta tulisi tietty prosentti SOAT:n käyttöön.
10. Internettiin SAY:n kotisivun yhteyteen päätettiin laatia SOAT:n oma kotisivu, josta löytyisi
tiedot vastuuhenkilöistä, koulutusohjelmat, erityispätevyysohjelma ja potilasohjeet.
Kokeneena ATK-henkilönä Erkki Koski KYS:stä lupasi laatia sivut ja pitää niitä yllä.
11. SOAT:n puheenjohtaja vaihtuu vuonna 2005. Uudeksi puheenjohtajaksi on ehdotettu
Hannu Toivosta, eikä hän ole kieltäytynyt. Muita ehdokkaita ei tähän mennessä ole
ilmoittautunut/ehdotettu.
Tarkoitus on, että puheenjohtaja vaihtuu 2 vuoden välein parittomina vuosina ja sihteeri
vaihtuu parillisina vuosina. Halutessaan kumpikin voivat jatkaa toisen kauden.
Puheenjohtajan toivotaan vaihtuvan yliopistosairaala-alueittain ympäri Suomen.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Oulussa ____/____ ________

Helsingissä ____/____ ________

_________________________________
Pirjo Ranta, puheenjohtaja

__________________________________
Anne Soikkeli, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:
Helsingissä ____/____ ________

Helsingissä ____/____ ________

_________________________________
Johanna Sarvela

__________________________________
Jouni Ahonen

