SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS
SUOMEN OBSTSETRISET ANESTESIOLOGIT (SOAT)
Alajaoksen kokous
Paikka: Rovaniemi
Aika: 1.9.2001
Läsnä: Johanna Sarvela (pj), Sinikka Purhonen (sihteeri), Aalto Terhi, Halonen Pekka, Hauru Erkki,
Jaakola Marja-Leena, Latvala Heli, Mäntylä Timo, Ranta Pirjo, Toivanen Hannu, Volmanen Petri ja
Ylläsjärvi Arja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna Sarvela avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sarvela ja sihteeriksi Sinikka Purhonen.
3. Kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouksesta on tiedotettu Suomen
Lääkärilehdessä ja Suomen Perinatologisen Seuran Napanuora-lehdessä. Lisäksi kokousilmoitus
on ollut Finnanestin internet-sivulla. Finnanest-lehdestä kokousilmoitus myöhästyi, jatkossa
pyritään ilmoitus saamaan myös lehteen, joka on yhdistyksen jäsenille tuttu tietolähde.
4. Pöytäkirjatarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Jaakola ja Heli Latvala.
5. Erityispätevyystilanne
Obstetrisen anestesiologian erityispätevyyksiä on nyt 21 tai 22. Lokikirjasta oli pyydetty
kommentit vuoden 2000 loppuun mennessä. Jos kommentoitavaa ei ole tullut, kirja painetaan
nykyisessä ulkoasussa. Sairaaloista ei vielä ole tullut koulutuspaikka-anomuksia. Tarkennetaan
ensi kokoukseen mennessä Riitta Asantilalta, onko LOKI-kirjan asu nyt lopullinen ja kysytään,
onko yhdistyksestämme pyydetty sairaaloita tekemään koulutuspaikka-anomuksia.
6. Jäsenasiat: liittyminen SOAT-jäseneksi
SOAT:n jäseniksi voivat liittyä kaikki obstetrisesta anestesiologiasta kiinnostuneet Suomen
Anestesiologiyhdistyksen jäsenet. Jäsenistön virallistamiseksi päätettiin pyytää kaikilta jäseniksi
haluavilta allekirjoitettu jäsenilmoitus. Rovaniemen kokouksen yhteydessä saatiin 14
jäsenilmoitusta. Sihteeri tulee pyytämään virallista ilmoitusta aikaisemmin yhteystietonsa
jättäneiltä ja obstetrisen erityispätevyyden saaneilta kollegoilta.
7. Talous
Raha-asioista keskusteltiin vilkkaasti. Ennen Rovaniemen kokouksen maksuja rahaa oli 11.500
mk (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 16000 mk). Näyttelymaksun suuruudesta (nykyinen
2000 mk) keskusteltiin, mutta tarkkaa euromäärää ei asetettu. Päätettiin tarkastella myös muiden
alajaoksien hintatasoa ja suhteuttaa maksu järjestettävän kokouksen suuruuteen. Koulutuspäivän
osallistumismaksu päätettiin nostaa 50 euroksi. Koulutuspäivien luennoitsijoille ehdotettiin
annettavaksi mieluummin kunnon lahja kuin pieni luentopalkkio, josta ei verotuksen jälkeen jää
mitään käteen. Ulkomaisten luennoitsijoiden saamiseksi ehdotettiin käytettäväksi firmojen
sponsorointia. Lisäksi ehdotettiin etukäteen SAY:lle laadittavaa anomusta, jossa pyydettäisiin

korvausta ulkomaisen luennoitsijan saamiseksi; tämän mahdollisuuden toteutumista toisaalta
myös epäiltiin.
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002
Tom Löfstedt oli ilmoittanut, ettei Maarianhamina ehkä järjestäkään koulutuspäiviä v. 2002.
Päätettiin tarkistaa tilanne Löfstedtiltä. Mikäli Maarianhamina ei järjestä kokousta, Lahti
ilmoitti olevansa toinen vaihtoehto. Kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin nykyistä (elokuun
viimeinen viikonloppu) myöhäisempää ajankohtaa, esim. 6.9.2002. Sitä perusteltiin mm.
monien muiden kokousten samanaikaisuudella ja että tällöin ilmoittautumisen takaraja ei osuisi
kiireisimmän kesälomakauden ajaksi.
Tulevista kokouksista tullaan tiedottamaan sähköpostitse alajaoksen jäsenille. Selvitetään myös,
onko Gynekologiyhdistyksellä julkaisua, jonka kautta kokousilmoitus tavoittaisi gynekologikollegoita. Koulutuspisteitähän on jaettu myös naistentautien ja synnytysten erikoisalalle.
Kätilöiden laajemmasta osallistumisesta koulutuksiimme käytiin keskustelua. Päätettiin pitää
koulutustilaisuudet avoimina, mutta pääosin koulutuksiimme osallistuisivat vain
koulutuspaikkakunnan kätilöt.
Pyritään rahatilanteen salliessa edelleenkin kutsumaan ulkomaisia luennoitsijoita korkeatasoisen
ja mielenkiintoisen koulutuksen takaamiseksi.
Vuoden 2002 koulutuspäivän ohjelman tekeminen jätettiin seuraavaan kokoukseen, mutta eri
aiheista jo keskusteltiin. Esillä olivat mm. eri sairaaloiden rutiinien vertailu – ”talon tapa”paneeli ja synnytysanalgesia.
Suomen ”guidelinesien” laatimisen pohjaksi ehdotettiin suomalaisten sairaaloiden
nykykäytännön selvittämistä esim. aluesairaala-keskussairaala-yliopistosairaala -tasoilla. Tämä
selvittely voisi olla pohjana ensi vuoden koulutuspäivien ohjelmalle.
Suomen Anestesiologiyhdistyksen koulutuspäiville voisi tarvittaessa järjestää iltapäiväsession,
mutta aihetta ei vielä päätetty.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Operatiivisten päivien yhteydessä Helsingissä 23.11.2001
lounastauolla, ravintola Brasseriessa. Kokouksesta ilmoitetaan sähköpostilla alajaoksen jäsenille
ja laitetaan Operatiivisilla päivillä ilmoitus Messukeskuksen ilmoitustaululle.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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