Haavanhoidon erityispätevyys perustettu
10.12.2015

L

ääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2015 perustaa
uuden erityispätevyysohjelman:
haavanhoidon erityispätevyyden. Erityispätevyyden kehittelytyö
alkoi syksyllä 2013, kun Lohjan plastiikkakirurgian osastonylilääkäri Heli
Lagus ja Iho- ja Allergiasairaalan erikoislääkäri Kirsi Isoherranen päättivät
kerätä työryhmän, joka alkaisi valmistella haavanhoidon erityispätevyyttä.
Taustalla oli yhteinen palo kehittää haavanhoidon ja haavojen diagnostiikan
osaamista niin erikoislääkäreiden kuin
yleislääkäreidenkin piirissä.
Työryhmä haluttiin mahdollisimman monialaiseksi ja niinpä jäseniksi
kutsuttiin erikoislääkäreitä mahdollisimman monelta erikoisalalta, jota
haavojen hoito koskettaa. Osaltaan
käytännön syistä edustajat tässä vaiheessa valikoituivat pääkaupunkiseudulta; työryhmä toimi täysin vapaaehtoispohjalla työajan ulkopuolella ja
ilman matkakorvauspalkkioita. Plastiikkakirurgian edustajina toimivat
Heli Lagus (työryhmän puheenjohtaja), Heli Kavola ja Vesa Juutilainen,
verisuonikirurgian edustajina Mauri
Lepäntalo ja Pirkka Vikatmaa, infektiosairauksien edustajana Kimmo Mattila, endokrinologian edustajana Niina
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na Kirsti Ahmajärvi ja ihosairauksien
edustajana Kirsi Isoherranen (työryhmän sihteeri).
Syksyllä 2014 työryhmän sai valmiiksi esityksen haavanhoidon erityispätevyysohjelmasta. Esitys lähetettiin
kommentoitavaksi haavanhoitoon
liittyvien erikoisalojen yhdistyksille ja
professoreille. Saimme puoltavat lausunnot yhtä erikoisalayhdistystä lukuun ottamatta. Tämän jälkeen esitys
lähetettiin Lääkäriliittoon, ja sitä käsiteltiin professiojaoksen kokouksissa,
joista yhteen meitä kutsuttiin kuultaviksi, ja siellä työryhmän edustajina
toimivat plastiikkakirurgian erikoislääkäri Heli Kavola ja Kirsi Isoherranen.
Lääkäriliiton professiojaos päätti marraskuun 2015 kokouksessaan esittää
esityksen hyväksymistä Lääkäriliiton
hallitukselle ja hallitus päätti perustaa
tämän uuden erityispätevyysohjelman
10.12.2015 (edellinen erityispätevyysohjelma nuorisolääketiede oli hyväksytty hallituksen kokouksessa 6/2014).
Erityispätevyyden myöntämiseksi
edellytetään pääsääntöisesti erikoislääkärin tutkintoa joillakin seuraavista erikoisaloista: verisuonikirurgia,
plastiikkakirurgia, yleiskirurgia, ortopedia, endokrinologia, yleislääketiede,
ihotaudit ja allergologia tai infektiosairaudet. Käytännön palvelu sisältää
työskentelyä erikoistuvan lääkärin tai
erikoislääkärin tehtävässä tai erillisessä
haavanhoitoon pätevöittävässä koulutuskierrossa vähintään kaksi vuotta kokopäiväisenä, ja palveluun tulee sisältyä sekä vuodeosasto- että polikliinistä
palvelua. Ihotautien ja allergologian,
verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian ja yleiskirurgian osalta voidaan
erityispätevyyteen hyväksyä käytän-

nön palvelua yhteensä yksi vuosi jo
erikoistumisvaiheessa tehdyistä palveluista. Teoreettista kurssimuotoista
koulutusta ohjelma sisältää vähintään
kymmenen koulutuspäivän verran, ja
koulutusta voidaan suorittaa osallistumalla haavanhoitoa ja haavojen diagnostiikka käsitteleviin kotimaisiin ja
ulkomaisiin koulutuksiin (koulutusohjelma on liitettävä hakemuksiin). Erityispätevyysohjelma edellyttää myös
tutustumista erikseen määriteltyyn
kirjallisuuteen. Ohjelma ei sisällä kuulustelua, mutta koulutettavien edellytetään kirjoittavan kuusi potilastapausta etiologialtaan erilaisista haavoista,
joiden hoidossa koulutettavan osuus
on ollut keskeinen.
Nyt koulutusohjelman perustamisessa alkaa siirtymäaika, joka kestää
10.12.2015–10.12.2018. Lisäksi on
pikaisesti perustettava erityispätevyystoimikunta, joka päättää, millä perusteilla siirtymäajan pätevyys
myönnetään. Lääkäriliiton sivuille on
ilmestynyt tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta, joka koskee siirtymäajan jälkeistä aikaa. Siirtymäaikana
erityispätevyyttä hakevan edellytetään
toimivan kouluttajana koulutusohjelmassa.
Rohkaisemme kaikkia haavojen hoitoon perehtyneitä lääkäreitä tutustumaan ohjelmaan tarkemmin ja miettimään omalta osaltaan halua hakea
erityispätevyyttä ja kiinnostusta toimia
myös erityispätevyysohjelman kouluttajana omalla alueellaan.
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