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YHTEYSTYÖN VÄLITÖN IRTISANOMINEN/Juri Kullamaa

Plastilise Kirurgia Oü, Randvere tee 76 A, 11912 Tallinn, Estonia sekä Juri Kullamaa
purkaa välittömästi yhteistyösopimuksensa Laatukirurgia Finland Oy:n
kanssa 13.12.2010 alkaen.
Tausta:

Minä, Juri Kullamaa/ Plastilise Kirurgia Oü olen 2002 alkaen
työskennellyt hiljaisella, suullisella sopimuksella Laatukirurgia Finland
Oy kanssa.
Aikaisempi yhteystyö loppui kun Laatukirurgia Quality Surgery
Finland Tmi:n lakkasi.
Koskaan ei ole sovittu tai puhuttu yhteistyön lopetusehdoista eikä
kirjattu tarkempia ehtoja yhteistyölle.

Syitä irtisanomiseen:
1. En voi hyväksyä Laatukirurgian suunnitteluja käyttää Silimedin
polyuretaaniproteeseja. Silimedin proteesit eivät ole FDA:n
hyväksymiä. Maailmassa on vain kaksi (2) proteesimerkkiä, jotka ovat
FDA: n hyväksymiä (FDA approved implants). Toinen näistä merkeistä
on Allerganin Natrelle ja toinen on Mentor.
Nämä merkit ovat siis ainoat, jotka täyttävät silikoniproteeseille asetetut
turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset.
Allerganin Natrelle proteesit ovat parhaimmat, turvallisimmat ja
arvostetuimmat joten voin suostua käyttämään ainoastaan niitä.
Potilaiden turvallisuus on minulle tärkeintä enkä voi vaarantaa
mainettani vähemmän tunnetun ja käytetyn proteesin vuoksi.

2. Laatukirurgia mainostaa potilaalle ilmaista kapseloitumistakuuta.
En ole koskaan suostunut tekemään ilmaiseksi leikkauksia, mikäli kyse ei ole
leikkauksesta ilmenneestä komplikaatiosta.
Kapseloituminen ei johdu kirurgin tekemästä virheestä, vaan
vierasesinereaktiosta, jota ei voi välttää. Ilmainen kapseloitumistakuu on
Laatukirurgian itse keksimä markkinointikeino ja se johtaa mielestäni potilaita
harhaan.
3. Olen Laatukirurgia/Jere Palmun tahdosta joutunut käyttämään Jere
Palmun / Biolase Finland Oy:n maahantuomia Mentor-merkin proteeseja.
Mentorin proteeseilla on kokemukseni mukaan esiintynyt enemmän seromanimistä komplikaatiota kuin muilla käyttämillämme merkeillä.
Seroma voi aiheuttaa infektion, proteesin poiston, verenmyrkytyksen
ja hengenvaarallisen tilan. Lievimmilläänkin seroman seuraukset tahraavat
kirurgin mainetta, vaikka se ei ole kirurgin tekemä virhe.
Haluan käyttää leikkauksissa ja niiden jälkihoidossa vain
parhaiden, tunnettujen ja tunnustettujen valmistajien lääkkeitä sekä tuotteita
eli Allerganin tuotteita.
Minä olen reklamoinut asiasta monta kertaa, mutta Jere Palmu ja Jani
Laaksolahti (omistaa käsittääkseni Biolasesta 50 %) ovat vain vastineeksi
lähettäneet tutkimuksia, joissa sanotaan, että Mentorilla olisi vähemmän
seromaa kuin muilla merkeillä.
Jere Palmun osuus on virallisesti hänen vaimonsa Sarianna Palmun (Os.
Kankaristo) nimissä. Biolase on haastanut HUS:n plastiikkakirurgit oikeuteen
koskien proteesihankintoja.
Suomalaiset kollegani ovat osanneet yhdistää Mentorin Laatukirurgiaan,
mutta koska he eivät tiedä kuka Laatukirurgian / Biolasen oikeasti omistaa,
niin he epäilevät minua ongelman aiheuttajaksi. Tämä hankaloittaa suhteitani
suomalaisiin ja Suomessa työskenteleviin kollegoihini. En halua saada syytä
niskoilleni Jere Palmusta johtuvista sekavista omistussuhteista.
Koska tästäkin asiasta ja potilasturvakysymyksestä ei päästä
yhteysymmärkykseen en voi olla missään tekemisissä Jere Palmun, Jani
Laaksolahden, Laatukirurgia Finland Oy:n ja Biolase Finland Oy:n kanssa.
4. Laatukirurgian nettisivuilla on mainostettu, että yhtiö käyttää McGhanin
proteeseja. Kotisivuilla mainostettiin McGhania, Zurichiä, Laatukirurgiaa
plastiikkakirurgisena sairaalana ja sairaalaryhmittymänä jne.
Lisäksi Laatukirurgia mainosti yhteistyökumppanini Fertilitas yksityissairaalaa

omana sairaalana ja antoi ymmärtää WHO:n Fertilitakselle myöntämän
tunnustuksen koskevan itseään. Minusta löytyy vielä tänäkin päivänä useampi
negatiivinen juttu internetistä google haulla johtuen Laatukirurgian
mainosvalheista.
Minusta on mm. väitetty, että laitan potilaille Eurosiliconen proteeseja, vaikka
Laatukirurgia on laskuttanut kalliimmista McGhanin proteeseista.
Laatukirurgian mainostus on kautta linjan aiheuttanut minulle huonoa
mainetta, ongelmia ja pahaa mieltä.

5. Potilaiden hyvinvointi ja korkea eettinen moraali on minulle tärkeä.
Minulla on herännyt epäilyjä sekä Laaturirurgia Finland Oy:n potilasturvasta
että mahdollisista juridisista ongelmista. En halua maineeni tahraantuvan
yhtiöön joka antaa harhaanjohtavia lausuntoja tominnastaan, laajuudestaan
sekä potilasturvasta esim. nettisivuillansa.
Olen myös kuullut että veroviranomaiset ovat tehneet ratsian Laatukirurgian
tiloissa Suomessa ja kirjanpitäjä on sanonut tehtävänsä irti. Nämä ovat kaikki
minulle hyvin huolestuttavia merkkejä.
Yllämainituista syistä katson että on mahdotonta jatkaa yhteistyömme pidempään,
joten puran välittömästi yhteystyösopimukseemme 13.12.2010 alkaen.
Tästä syystä vaadin myös, että Laatukirurgia Finland Oy poistaa minun ja yhtiöni
tiedot kotisivuiltaan www.laatukirurgia.fi sekä kaikista muistakin
markkinointimateriaaleistaan. Laatukirurgia ei saa käyttää kuviamme / nimiämme
missään toiminnassaan 13.12.2010 jälkeen.
Tämä irtisanomiskirje on laadittu Lakiasiaintoimisto Berndt Holmströmin
avustuksella.
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