Suomen anestesiologiyhdistys
Suomen obstetriset anestesiologit
-Jaoksen kokous
Messukeskus, Helsinki, kokoustila 210
To 24.11.2011 klo 12
Läsnä: Hannele Heine (TYKS) osan aikaa, Marja-Leena Jaakola (TYKS), Jaana Vanninen
(EKKS), Tarja Kemppinen (EKKS), Erkki Hauru (PHKS), Johanna Sarvela (HUS), Pirjo Ranta
(OYS), Merja Kokki (KYS), Petri Volmanen (ISSHP), Ilkka Kalli (HUS), Olli Erkola (HUS) osan
aikaa, Antti Väänänen (HUS) eli 12 jäsentä
1. Puheenjohtaja Petri Volmanen avasi kokouksen klo 13.00 (kokouksen ajankohtaa
siirrettiin ja tästä tiedotettiin kokouspäivänä laajalti)
2. Valittiin jaoksen puheenjohtaja Petri Volmanen kokouksen puheenjohtajaksi ja jaoksen
sihteeri Antti Väänänen kokouksen sihteeriksi
3. Sihteeri Antti Väänänen on toimittanut kokouskutsun sähköpostitse kokouskutsun
27.10.2011 jäsenistölle. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
4. Valittiin Johanna Sarvela ja Ilkka Kalli pöytäkirjantarkastajiksi
5. Antti Väänänen kertoi jaoksella olevan tällä hetkellä 73 jäsentä, joista jäsenistölle
tehdyn tiedustelunkaan perusteella 10 jäsenen sähköpostiosoite ei ole tiedossa.
6. Jaos ei ole tänä vuonna tarvinnut SAY:n toiminta-avustusta vaan toiminnasta
aiheutuneet kustannukset on pystytty kattamaan Tarton koulutuspäivien tuotoilla.
Tämän vuoden SAY:n avustuksesta on vähennetty noin 600 euroa edellisen vuoden
tappiota.
7. Webmasteriksi edellisessä 8.10.2011 pidetyssä kokouksessa valittu Tiina Mikkonen on
toimittanut 10.10.2011 SOAT:n harkittavaksi esityksen hankkia viestintäministeriöltä
SOAT.FI osoite jaoksen käyttöön ja sijoittaa osoitteeseen tuleva sivusto webhotelliin.
Näin sivusto olisi webmasterin päivitettävissä ja linkitettävissä helposti SAY:n
alaisuuteen. Kustannuksia tulisi 50 eur aloitukseen ja 82 eur/vuosi. Päätetään
valtuuttaa Tiina Mikkonen hankkimaan esityksensä mukaisesti SOAT.FI osoite sekä
webhotelli tila sivuston ylläpitämiseen.
8. Erityispätevyyskoulutuksen tilanteesta on tehty johtokunnanjäsen Johanna Sarvelan
toimesta selvitys eri yliopistosairaaloissa:
Helsinki: Vastuuhenkilö Hannu Toivonen, ainakin yksi koulutettava tiedossa. Hannu
Toivosen tilalle etsitään toista henkilöä.
Oulu: Vastuuhenkilö Seppo Alahuhta, ohjelmaa ollaan perustamassa
Kuopio: Vastuuhenkilö Hannu Kokki, yksi lähes valmis koulutuksessa olija
Tampere: Vastuuhenkilö Arvi Ylihankala, yksi valmistunut tänä vuonna ja kaksi
koulutuksessa
Turku: Vastuuhenkilö Klaus Olkkola, tällä hetkellä ei koulutuksessa olevia
9. Syksyn 2012 koulutustilaisuus pidetään operatiivisten päivien yhteydessä.
Koulutuksen teemaksi ehdotettiin
a. Potilasturvallisuutta
b. Morbidin obesiteetin aiheuttamia haasteita
Ehdotettuja luentoja:
Potilasvahinkolautakuntaan päätyneet obstetriset korvaushakemukset
Morbidly obeesi synnyttäjä (luennoitsijaksi kohteliaimmin lupautui Marja-Leena
Jaakola)
Äitikuolleisuudesta (Suomessa)

Epiduraalitilan varmentamisen mahdollisuudet/UÄ-avustteisen neuraksiaaliset
puudutukset (ulkomainen luennoitsija, joka voisi osallistua myös pienryhmä
hands-on demonstraatioihin)
Pediatri/neonatologi: vastasyntyneen elvytyksen uudet tuulet
Näillä teemoilla aamupäivän session, sitten lounaskokous.
Iltapäivälle esitettiin pienryhmäsessiota jossa käsiteltäisiin vastasyntyneen
elvytystä, sekä epiduraalitilan tunnistamista uä-avusteisesti edellyttäen että
tähän saadaan pätevä (ulkomainen) ohjaaja.
10. Vuoden 2013 koulutuspäivien ajankohdaksi päätettiin alustavasti 4.-10.5.2013 viikko,
paikaksi Kroatia. Koulutuksen järjestelyssä on luvannut auttaa kroatialainen kollega
Vedran Stefanovic HUS/naistenklinikalta. Ohjelma pidetään englanniksi ja tidotukseen
kiinnitetään huomiota. Ohjelma toimitetaan ajoissa myös muihin pohjoismaihin
jaettavaksi. Suunniteltiin että lennot kukin osallistuja voi varata itse sopiviin
ajankohtiin ja koulutusta tarjotaan paketilla majoitus kongressin ajan sekä itse
kongressia. Obstetrinen puoli pyritään ottamaan esille ohjelmassa ja houkuttelemaan
mukaan myös obstetrikkoja. Esimerkiksi luentoa aiheesta harvinaiset obstetriset
tilanteet ehdotettiin. Pohdittiin myös mahdollisuutta pyytää esim ultraääni firmaa
mukaan koulutukseen ja järjestää pienryhmä opetusta ultraäänitutkimuksista Kroatian
koulutuksen yhteydessä. Sairaalatutustuminen tullaan järjestämään myös.
11. Pirjo Ranta esitteli obstetrisen potilaan check-lista projektia. Ranta on ollut yhteydessä
Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen leikkaushoito –alajaoksen puheenjohtaja
Olli Väisäseen, joka on luvannut järjestönsä tuen projektille. Lista on tarkoitus ottaa
koekäyttöön aluksi ja hankkia käytännön kokemusta sen toiminnasta, sekä tarvittaessa
tehdä parannuksia listaan. Pirjo Ranta suunnittelee luonnosta saatekirjeestä jolla listaa
markkinoidaan Potilasturvallisuusyhdistykselle, sekä tämän jälkeen Suomen
gynekologiyhdistykselle ja Suomen kätilöliitolle.
12. Seuraava kokous päätettiin alustavasti pitää 4.5.2012 Savonlinnassa tai Helsingissä
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
13. Puheenjohtaja Petri Volmanen päätti kokouksen klo 14.30
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