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Nelson Mandelasta  
Finnanest-symposiumiin 

M
illoin ihmistä tehohoidetaan? Mitä tehohoito tarkoittaa? Näitä 
kysymyksiä Turun Sanomien nuoret innokkaat kesätoimittajat 
esittivät Finnanestin toimitussihteerille, Tyksin teho-osaston 
osastonylilääkäri Minna Tallgrenille haastatellessaan häntä 

Nelson Mandelan päädyttyä teho-osastolle Pretoriassa viime kesänä. 
Lääketiede ja terveydenhoito ovat ydinosa yhteiskuntaa. Terveydenhoito 

tarjoaa uutisia niin onnistuessaan kuin epäonnistuessaan. Kun Hyvinkäällä 
ammutaan ja Töölön sairaalaan tuodaan ampujan uhreja, paikalla päivystävät 
tiedotusvälineet sankoin joukoin. Lähes yhtä kiinnostava aihe toimittajille 
on julkisuuden henkilön joutuminen potilaaksi. Terveydenhuollon raken-
teet myllertävä sote-uudistus on pyörinyt tiedotusvälineiden jokapäiväisenä 
aiheina jo viimeiset kolme vuotta. Tämän vuoden alusta voimassa ollut laki 
potilaan oikeudesta valita hoitopaikkansa on johtanut myös julkisten sairaa-
loiden aktiiviseen mainontaan. Hoitovahingoista ja -virheistä uutisoidaan 
mielellään, mutta tulevaisuudessa hoidon tulokset ja laatu tulevat olemaan 
kaikille avointa tietoa.

Avoin viestintä on oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan pe-
rusta. Yleisöä terveydenhuolto kiinnostaa. Asiallinen ja nopea tiedonvälitys 
lisää luottamusta sekä lieventää epävarmuutta ja turhia pelkoja. Myös lääkä-
reiden on hyvä suhtautua myönteisesti tiedotusvälineisiin.

Vuosi sitten Minna pohti, miten saa viestinsä perille kesätoimittajille. 
Haastattelun jälkeen hän heitti minulle ajatuksen koulutustilaisuuden järjes-
tämistä lääketieteellisestä tiedonvälityksestä. Totesimme yhdessä, että joku 
muukin voi kaivata tietoa ja keskustelua aiheesta, josta sitä ei ole liikaa tarjolla. 
Mitkä aiheet ylittävät uutiskynnyksen? Mitä ja kenelle saa kertoa sairaalassa 
hoidettavasta potilaasta? Miten kerron lääketieteellisen uutisen yleistajuisesti 
ja kiinnostavasti? Onko lääketieteen popularisointi tarpeen vai voiko siitä 
olla jopa haittaa? Asiallinen ja osaava viestintä paitsi estää väärinkäsitysten 
syntymistä, koituu koko terveydenhuollon hyväksi.

Nelson Mandelan tehohoidosta lähti liikkeelle idea, joka toteutuu mar-
raskuussa. Operatiivisten päivien 2014 perjantaina 28.11. järjestetään koko 
päivän mittainen Finnanest-symposium ”Lääketiede ja media”, joka käsittää 
kaksi sessiota, ”Miten puhua lääketieteestä ymmärrettävästi?” ja ”Lääketie-
teen etiikka ja journalismi”. Symposium on jo nyt herättänyt kiinnostusta, ja 
koska olemme olleet hyvissä ajoin liikkeellä, olemme onnistuneet saamaan 
luennoitsijoiksi sekä lääketieteen että median vaikuttajia monelta eri taholta. 
Operatiivisten päivien 2014 koko alustava ohjelma julkaistaan tässä lehdes-
sä sivuilla 284-285 ja sitä tullaan päivittämään SAY:n verkkosivuille kesän 
aikana sitä mukaa kuin luennoitsijat varmistuvat.

Tervetuloa Finnanest-symposiumiin Operatiivisille päiville marraskuus-
sa! 

www.finnanest.fi



