SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT
Alajaoksen kokous
Aika: 18.11.2004 klo 11.50 – 13.20
Paikka: Helsinki, Messukeskus
Läsnä: Pirjo Ranta (puheenjohtaja), Pirkko Eklund, Erkki Hauru, Marja-Leena Jaakkola, Timo
Mäntylä, Sinikka Purhonen, Leena Ruohonen, Johanna Sarvela, Anne Soikkeli (sihteeri), Hannu
Toivonen, Hanna Viitanen, Arvi Yli-Hankala, Arja Ylläsjärvi
1. Puheenjohtaja Pirjo Ranta avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ranta ja sihteeriksi Anne Soikkeli.
3. Edellisessä alajaoskokouksessa 31.3.04 oli päätetty pitää seuraava kokous Operatiivisten
päivien yhteydessä syksyllä. Tarkempi ajankohta oli tiedossa syyskuun lopussa, jolloin
kaikille SOAT:n jäsenille laitettiin sähköpostissa kokouskutsu ja asialista. Kokouskutsu oli
myös ilmoitustaululla Operatiivisten päivien aikaan Messukeskuksessa.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Eklund ja Johanna Sarvela.
5. Erityispätevyystoimikunnasta oli paikalla vain uusin jäsen, Arvi Yli-Hankala, joka on tullut
eronneen Markku Salosen tilalle kesällä 2004. Riitta Asantila-Jarva oli laittanut
sähköpostitse terveisiä, että Turun yliopistollisen Sairaalan koulutuspaikkaoikeuksien
anomus on ollut lausuntokierroksella toimikunnassa ja hyväksi todettu. Lisäksi Johanna
Sarvela kertoi, että HUS:n Naistensairaalan vastaava anomus on myös lähetetty
toimikunnalle. Uusia erityispätevyyksiä ei ole edellisen kokouksen jälkeen anottu.
6. SOAT:n rahatilanne on kevään koulutustilaisuuden jälkeen selvästi positiivinen. SAY:n
rahastonhoitaja Kaisa Nelskylä lähetti numerotiedot: käytössämme on 3406,85 € + kuluvalle
tilikaudelle 1200-1500 €:n suuruinen määräraha. Omaa rahastoa SOAT:lle ei voi perustaa,
mutta hankkimamme rahat ovat vapaasti käytettävissämme seuraavan tilikauden aikana.
Pitempiaikainen ”säästäminen” jotain myöhempää tarkoitusta varten ei SAY:n
rahastonhoitojärjestelyillä onnistu.
7. Seuraava SOAT:n koulutustilaisuus on Tampereella Tampere-talossa 31.3. – 1.4.2005.
Tuoreimmat kuulumiset koulutuksen järjestämisestä kertoi Arvi Yli-Hankala. Alustava
ohjelma on lähetetty koulutuskalentereihin ja ilmoittautumisohjeet tulevat pikapuolin.
Tampereella on pidetty suunnittelukokous käytännön järjestelyistä ja rahoituksesta 26.10.04.
Siinä olivat läsnä Arvin lisäksi Leena Lindgren, SAY:n rahastonhoitaja Kaisa Nelskylä,
perinatologiseuran edustajina Outi Tammela ja Jukka Uotila ja SATEL:n edustajana Heikki
Vääräniemi. SATEL osallistuu pe 1.4. yhteisohjelmaan. Osallistumismaksuksi on sovittu
100 € yhdeltä päivältä ja 200 € kahdelta päivältä. Osallistumismaksu sisältää luennot,
luentomateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun sekä torstain iltajuhlan. PNS ja SOAT pyrkivät
hankkimaan näyttelyyn lääke- ja sairaalatarvikefirmoja. Ritva Hanhijärvi Duodecimseurasta on pyydetty koordinoimaan näyttelyjärjestelyt.
Koulutuspäivien kulut on sovittu jaettavaksi PNS:n ja SAY:n kesken.
Vuoden 2006 SOAT:n koulutuskokous on tarkoitus järjestää Lahdessa kaupunginsairaalan
uusissa päiväkirurgisissa tiloissa. Ohjema sinne suunnitellaan ensi vuoden aikana. Vuosi
2007 on SOAT:n 10-vuotis juhlavuosi. Kevätkokous pidetään Jyväskylässä, mutta

varsinainen juhlakokous tn vasta syksyllä Operatiivisten päivien yhteydessä.
Juhlakokoukseen yritetään järjestää ulkomainen luennoitsija puhumaan. Rahoitukseen
toivotaan SAY:ltä apua.
Vuoden 2005 Operatiivisille päiville on ehdotettu seuraavia luentoaiheita: sektion
spinaalipuudutus, sektion yleisanestesia, matalan verenpaineen hoito sektioanestesioissa
(fenylefriini/efedriini – Erkinaro), remifentaniilin käyttö obstetrisessa analgesiassa
(Volmanen), hereilläolo yleisanestesiasektiossa (Yli-Hankala), spinaalinen morfiini sektion
jälkeisessä kivunhoidossa, ylipainoinen synnyttäjä – terveydelliset ja tekniset ongelmat.
8. Johanna Sarvela kertoi synnyttäjien infolehti-projektin edistymisestä. Alustava versio on
tehty ja siihen saatu muutama parannusehdotus. Esim. Kari Korttila ehdotti, että otettaisiin
OAA:n vastaavasta englanninkielisestä ohjeesta meille sopivat kohdat mukaan.
Tarkoituksena on tehdä pelkästään anestesiologinen tiedote synnyttäjille.
9. Pirjo Ranta kertoi viime kesän Pariisin kokouksen obstetrisen anestesian/analgesian
esitysten tärkeimmät kohdat.
10. SOAT:n puheenjohtaja vaihtuu keväällä 2005 Tampereen kokouksen aikana. Tähän
mennessä ainoana puheenjohtajaehdokkaana on Hannu Toivonen. Puheenjohtajavaali
järjestetään Tampereen alajaoskokouksen yhteydessä.
11. Erkki Koski ei päässyt nyt paikalle, joten SOAT:n omista nettisivuista keskustellaan
tarkemmin seuraavassa kokouksessa ensi keväänä.
12. Puheenjohtaja Pirjo Ranta päätti kokouksen.
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