
Viime vuosina maailman ja kotimaan tapahtumista ei ole puuttunut dramatiikkaa.
Olemme pikkuhiljaa totuttelemassa maskittomaan olemiseen ja sosiaalisen
kanssakäymisen uuteen heräämiseen. Runsaasta etäkoulutustarjonnasta
huolimatta, korona-aika on jättänyt jälkeensä kouluttautumisvelkaa, joka alkaa
pikkuhiljaa purkautumaan.
SKY:n ja KES:n hallituksissa saimme iloksemme päättää viiden Travelling
Fellowship -apurahan ja kolmen SKY:n lyhytaikaisten matkan apurahan jakamisesta.
Yhteensä apurahoja on jaettu lähes 40 000 €. Erinomaisista hakemuksista ja
oppimissuunnitelmista saattoi päätellä, että Suomen kirurgien kansainväliset
yhteydet voivat hyvin. Kiitos kaikille, jotka näette lähtemisen vaivan ja tuotte
Suomeen lisää kirurgista tietotaitoa!

Operatiivisten päivien osalta viime vuonna otettu riski kannatti ja saimme etäkauden
jälkeen nauttia onnistuneista päivistä yhdessä. Tämän vuoden Operatiiviset päivät
järjestetään 23. – 25.11. 2022 jälleen yhdessä SAY:n kanssa, Messukeskuksen
kongressisiivessä. Ohjelma alkaa olla valmis ja julkaistaan/on julkaistu asteittain
kotisivuilla.

Ukrainassa on sodittu tätä kirjoittaessani 100 päivää. Rauhaan tottuneille
sukupolville käsittämättömät tapahtumat ovat kertaheitolla muuttaneet paikallisten
kollegoittemme arjen päivittäiseksi taisteluksi oman ja potilaiden hengen puolesta.
Leikkauksia on tehty pimennysverhojen takana otsalampun valossa ja osastokiertoja
on siirretty sairaaloiden kellareihin. Tuhansien ampuma- murska- ja
räjähdevammojen lisäksi maan sisäinen pakolaisuus on muuttanut
rauhallisempienkin alueiden väestöpohjia moninkertaiseksi ja kasvattanut myös
tavanomaisen kirurgian tarvetta yli sairaaloiden kantokyvyn. Arvaamaton määrä
sairauksia jää kokonaan ilman hoitoa ja diagnoosia.

Sodan alkupäivistä lähtien Kirurgiyhdistys on onnistunut toimimaan kontaktiverkkojen
luojana ja tässä projektissa Suomen kautta Uzhhorodiin ja sieltä eteenpäin 9
ukrainalaiseen sairaalaan on toimitettu 3 rekkalastillista kirurgisia instrumentteja,
kertakäyttötarvikkeita, lääkkeitä ja erilaisia proteeseja yhteensä pitkälti yli 500 t €:n
arvosta. Koko kansainvälisen avun mittakaavassa määrä on pieni, mutta
harvinaislaatuisen tehokas, sillä hyvien kontaktiverkostojen ansiosta apu on mennyt
perille, käytännössä suoraan leikkaussaleihin. Projekti jatkuu yhteistyössä mm.
Euroopan verisuonikirurgisen yhdistyksen, Huoltovarmuuskeskuksen, EU:n ja
Sisäministeriön kanssa. Ainakin leukakirurgien keräämä toimitus meni samoilla
rekoilla Ukrainaan. Käsikirurgien avustusyhteistyö on toiminut puolalaisen kollegan
kautta ja lukuisa määrä muita erilaisia avustusoperaatioita on kantautunut
tietoomme. Erikseen haluaisin mainita Kristiinan kaupunkilaisen ortopedikollega
Kaido Kotkaksen ja Tallinnan rotarien upean projektin, jonka kautta Ukrainaan on

https://www.kirurgiyhdistys.fi/operatiiviset-paivat/


viety kymmenittäin varusteltuja ambulansseja. Avuntarve on suuri, mutta onneksi
myös auttamisen halu.

Suomessa sota on luonnollisesti johtanut huoltovarmuuden ja poikkeusoloihin
varautumisen projektien aktivoitumiseen sekä tietenkin NATO hakemukseen. SKY ja
SAY ovatkin päättäneet järjestää 2022 Operatiivisilla päivillä poikkeusolojen teemaa
käsittelevän yhteissession, joka sijoittuu perinteisesti keskiviikon aamupäivään. OT -
päiviltä on myös mahdollisuus seurata session alkuosaa.

Lopuksi haluan toivottaa yhdistyksen ja SJS -lehden pitkäaikaiselle kantavalle
voimalle, professori Ari Leppäniemelle, onnellisia kesäkuun alussa alkaneita
eläkepäiviä!

Hyvää kesää kaikille!

Helsingissä 3.6.2022

Pirkka Vikatmaa, pj
www.kirurgiyhdistys.fi

http://www.kirurgiyhdistys.fi/

