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Suomen Obstetristen Anestesiologien (SOAT) toimintakertomus v. 2010-2011

Puheenjohtajana on toiminut LT Johanna Sarvela Helsingistä 8.10.2011 asti. Uudeksi
puhjeenjohtajaksi valittiin LT Petri Volmanen Savonlinnan Keskussairaalasta Tarton
koulutuspäivien yhteydessä seuraavaksi 2- vuotiskaudeksi. Sihteerinä on toiminut LT Antti
Väänänen HUS:sta.
Vuoden 2010 Operatiivisilla Päivillä SOAT:lla oli 25.11. puolen päivän, 4 luentoa sisältävä,
Synnytysanalgesia – sessio. Operatiivisten Päivien yhteydessä pidettiin tavanmukainen
vuosikokous, jossa suunniteltiin erityisesti vuoden 2011 ohjelmaa. Vuosittaisen koulutuksen
paikaksi sovittiin Tarto ja ajankohdaksi 6-8.10.2011. Kokouksen järjestämisessä pyrittiin erityisesti
huomioimaan päällekkäisyys muiden koulutusten kanssa ja kokouksesta tiedottaminen.
Koska SOAT:n v. 2010 suunniteltu koulutuspäivä jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen
vuoksi ja kuluja oli ehtinyt tuon kokouksen tiimoilta muodostumaan, oli budjettimme ylittynyt.
Siksi jouduimme anomaan SAY:.ltä takausta Tarton koulutuspäivän kuluihin. Saimme kuitenkin
budjettimme tasapainoon onnistuneiden Tarton koulutuspäivien ansiosta ilman SAY:n takausvaroja.
Tarton koulutuspäivä pidettiin yhdessä virolaisten anestesialääkäreiden kanssa 6-8.10.2011.
Matkalle järjestettiin yhteiskuljetus Helsingistä. Sessioiden aiheina oli synnytysanalgesia,
kohtuatonia, obstetrisen potilaan tarkistuslista ja eri sairaaloiden tavanomaiset synnytysanalgesian
ja sektioanestesian hoitokäytännöt. Teimme myös tutustumiskäynnin Tarton Yliopistolliseen
Keskussairaalaan.
Tarton matkalla pidettiin SOAT:n kokous, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin LT, ylilääkäri
Petri Volmanen Savonlinnan Keskussairaalasta. Kokouksessa päätettiin muuttaa alajaoksen nimi
Suomen Obstetriset Anestesiologit (SOAT) – jaokseksi SAY:n toiveiden mukaisesti. SOAT:lle
valittiin ensi kertaa toimikunta tehostamaan toiminnan suunnittelua ja helpottamaan
päätöksentekoa. Toimikuntaan valittiin uuden puheenjohtajan, Petri Volmasen, sihteerin Antti
Väänäsen ja entisen puheenjohtajan Johanna Sarvelan lisäksi LT Pirjo Ranta Oulusta, professori
Arvi Yli-Hankala Tampereelta, sairaalalääkäri Tiina Mikkonen Etelä-Hämeen Keskussairaalasta.
Jäsenistä LL Tiina Mikkonen lupautui jaoksen webmasteriksi. Jatkossa pyritään käyttämään
www-sivuja jaoksen entisten ja tulevien koulutuspäivien ja kokousten tiedottamiseen
mahdollisimman reaaliaikaisesti.
Vuoden 2012 Operatiivisille Päiville on tarkoitus järjestää omaa ohjelmaa. Varsinaiset
koulutuspäivät suunniteltiin pidettäväksi vuonna 2013. Seuraavaksi koulutuspäivien pitopaikaksi
ehdotettiin Kroatiaa, mikä saikin alustavasti kannatusta.
SOAT:n synnyttäjille suunnattu ohje ”Synnytyskivun lääkkeellinen lievitys – anestesialääkärin opas
synnyttäjälle” saatiin linkitettyä SAY:n jaoksemme sivujen lisäksi myös Terveysportin sivustoon.
Pirjo Rannan aloitteesta ryhdyttiin panostamaan erityisen tarkistuslistan (ns. Check-listan)
aikaansaamiseksi myös normaaleille synnyttäjille hätäleikkauksien riskien vähentämiseksi. Asia on
edelleen työn alla, mutta edistymässä.
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Alajaoksella on 70 jäsentä. Professori Riitta Jouppila on ollut SOAT:n kunniajäsen vuodesta 2007
alkaen.
Yliopistollinen erityispätevyyskoulutus on hyväksytty Tampereen, Kuopion ja Turun yliopistoissa
sekä Helsingin yliopistossa. Seppo Alahuhta ja Petri Volmanen ovat toimineet Suomen edustajina
SSAI:n pohjoismaisen lisäkoulutusohjelman suunnittelussa. Petri Volmanen jätti paikkansa
syksyllä 2011 ja hänen työtään jatkaa LT Johanna Sarvela. Tähän koulutusohjelmaan osallistuu
tällä hetkellä Suomesta 3 koulutettavaa.

Tärkeimmistä kansainvälisistä kokouksista ja kongresseista saa parhaiten tietoa osoitteista
www.oaa-anaest.ac.uk ja www.soap.org
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