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1. Puheenjohtaja Pirkko Eklund avasi kokouksen, jossa oli paikalla 12 jäsentä. 

2. Sihteeri Johanna Sarvela kertoi alajaoksen rahatilanteesta.  SAY:n  rahastonhoitajalta Seppo 

Hiippalalta saatujen tietojen mukaan rahaa alajaoksella olisi 25.8.99  18.600 mk käytettävänään.  

Tässä vaiheessa oli osa osallistumis- ja lääketehtaiden näyttelymaksuista saapumatta, mutta 

toisaalta myös osa koulutuspäivän laskuista maksamatta.   

3. Erityispätevyystoimikunnan toiminnasta  

sen jäsen Riitta Asantila-Jarva kertoi toistaiseksi myönnetyn 2 erityispätevyyttä obstetriseen  

anestesiaan (el Ilkka Kalli ja dos. Markku Salonen).   Erityispätevyystoimikunnan muut jäsenet 

ovat dos. Markku Salonen Vakka-Suomen KS:sta sekä prof. Seppo Alahuhta OYKS:sta ja 

toimivat toimikunnassa 3 vuotiskauden eli v. 2001 loppuun.   

Johanna Sarvela lupasi tarkistaa vielä siirtymäkauden erityispätevyyden myöntämisen takarajan 

ja tehdä tiedotteen asiasta vielä Finnanest-lehteen. 

Pirjo Ranta ehdotti lokikirjan laatimista koulutusta varten sydänanestesiologien mallin mukaan 

ja lupautui suunnittelemaan sitä. 

4. Mietittiin yhdyshenkilöiden saamista mukaan alajaoksen toimintaan obstetrisesta anestesiasta 

kiinnostuneista yksiköistä.  Pirjo Ranta lupautui lähettämään Suomen synnytyssairaaloihin 

tiedusteluja tällaisten henkilöiden saamiseksi mukaan toimintaan. 

5. Pohdittiin toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle.   

Seuraava vuosikokous päätettiin pitää Kuopion Yliopistollisessa Keskussairaalassa perjantaina  

25.8. 2000.  Tällöin ajateltiin aihepiiriksi puoleksi päiväksi neonatologisia aiheita.  Mietittiin 

myös ulkomaisen luennoitsijan kutsumista esim. Ruotsista.  Pirjo lupasi myös tiedustella tätä.  

Mietittiin myös SAY:n  ja Lääkäripäiville osallistumista vuonna 2001.  Ehdotettiin 

symposiumia mm. neurologisista komplikaatioista, spinaalisista opioideista ja IT-analgesiasta. 

Yhteistyötä mietittiin myös gynekologiyhdistyksen kanssa.  Näistä asioista sovittiin kuitenkin 

että päätökset tehtäisiin seuraavan kokouksen yhteydessä.   

6. Pirjo Ranta ehdotti toimihenkilöiden toimikauden pitämistä 2 v:na, mutta kuitenkin siten että 

joka toinen vuosi vaihtuisi puheenjohtaja ja joka toinen vuosi sihteeri.  Asiaa jäätiin edelleen 

miettimään. 

7. Pohdittiin yhteisen seurantakaavakkeen tekemistä synnytyskivun, -kivunhoidon ja odotusten  

seuraamiseksi eri yksiköissä  ja myös yksiköiden välillä.  Tällaisen kaavakkeen suunnitteluun 

lupautuivat Petri Volmanen ja Pirjo Ranta. 

8. Pirjo Ranta kertoi ESOA (European Society of Obstetric Anaesthesia):n uhkaavasta 

hajoamistilasta.  Ranskan Benhamou ei halunnut toiminnan jatkuvan entisenlaisena ja ESA:n 

tämän vuotisen Amsterdamin kokouksen yhteydessä ehdotettiin perustettavaksi ESOA:n sijaan 

Federation of European Groups of Obstetric Anaesthesiologists (FEGOA).  Pirjo lupautui 

kommentoimaan tätä. 

9. Sovittiin pidettäväksi seuraava kokous syksyn SAY:n kokouksen yhteydessä alajaoksille 

varattuna ajankohtana. 

10. Pj Pirkko Eklund päätti kokouksen. 
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