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Päätoimittajalta

Tamperelaiset ovat naputelleet näppäimistöä 
kiivaaseen tahtiin, ja lehdestä on tullut pak-
su ja tiivis joulupaketti, jossa lukemista riit-

tää hyvinkin loppiaiseen asti. Tiiviyttä lisää Opera-
tiivisten päivien materiaali, joka oli mahdutettava 
mukaan. Operatiivisten päivien materiaali on tar-
koitus ensi vuonna hajauttaa siten, että abstraktit il-
mestyisivät jo numerossa 4 ja luentoihin liittyvä ma-
teriaali viimeisessä numerossa. Järjestely onnistunee, 
koska vuonna 2006 Operatiiviset päivät ovat jo mar-
raskuun alkupuolella.

Teemoiksi ovat siis muodostuneet Tampere, te-
hohoito ja Operatiiviset päivät. Muutama matka-
raportti on ujutettu mukaan värittämään numeroa. 
Tiiviitä ja täynnä asiaa nekin ovat käsitellessään mm. 
lasten nesteytystä ja hereillä oloa sekä mediastinu-
min tuumoreita.

Tamperelaiset siis kunnostautuvat esittelemäl-
lä toimintaansa laajasti. Täällä Turussa taitaa ajan-
kohtaisin aihe anestesiologian alalla olla elektroni-
nen potilaskertomus (EPK). Yksityissektorilla toimi-
neena on mielenkiintoista nähdä, miten kuntapuo-
lella hoidetaan aiheeseen liittyvä koulutus ja EPK:n 
käyttöönotto. Koulutusta annetaan vasemmalla kä-
dellä, ja monet oppivat huhupuheiden pohjalta. Op-
pimisintoa ei piisaa, ja muutosta vastustetaan. EPK 
näyttääkin valtaavan alaa vain hitaasti ja hivuttamal-
la. Sähkön määrä ilmassa lisääntyy.

Miten sitten hoitokäytäntö muuttuu? Jos tutus-
tuu sähköiseen potilaaseen vasta, kun hän jo makaa 
leikkauspöydällä, aiheutuu siitä tuskaa ja viivettä. 
Jos kuitenkin käyttää sähköistä kertomusta etukä-
teen, pääsee helpolla. Hyötyä sähköisestä kertomuk-
sesta on erityisesti jälkikäteen. Potilaan seuranta ki-
vunhoidon, pahoinvoinnin ja tehohoidon osalta on-
nistuu leikkaussalista käsin. Palautetta saadakseen ei 

tarvitse juoksennella ja soitella etsien henkilöä, joka 
potilaasta jotain tietäisi.

Muutosvastarinnan ymmärtää, kun koulutus on 
vajavaista. Teollisuudessa on tapana uusien ohjel-
mien käyttöönotossa, että kaikki pakotetaan istu-
maan koulutuksessa muutama typerä tunti. Se aika 
tietysti tuntuu ajan haaskaukselta, mutta sittenpä-
hän haaskausta ei tapahdu myöhemmin vaan hom-
ma osataan. Toinen ongelma on nykyisten koneiden 
hitaus. Oppineiden aika menee hukkaan peukaloita 
pyöritellen ohjelmien latautumista odottaessa. Siinä 
mielessä olisi järkevää odotella parempia päiviä.

Muutosvastarintaa ei sairaanhoitopiirissä pyri-
tä voittamaan myöskään psyykkaamalla. Mennei-
syydessäni olen ollut oikeutetussa asemassa nautti-
maan erilaisista agitaattoreista ja tiimikoulutukses-
ta. Agitaattoreille ja tiimikouluttajille olisi käyttöä 
sairaalamiljöössäkin. Eniten käyttöä on ollut teat-
terinjohtaja Asko Sarkolan opeille. En tarkoita, et-
tä teollisuudesta pitäisi ottaa mallia, mutta sieltä-
kin voi saada ideoita. Jääkiekkovalmentaja Tammi-
sen ajatukset olivat mielestäni jossain määrin ste-
reotyyppisiä, ehkä niillekin löytyy käyttöä. Työ tai-
taa olla teatteria mutta elämä sittenkin jääkiekkoa. 
Ei koskaan tiedä, milloin ylämummossa raikuu. r
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