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Ensimmäiset kaksi Finnanestia

vittelystä Israelissa -67, keskustellaan ensihoitojär-
jestelyistä Suomessa ja lopuksi ”paneloidaan” va-
sopressoreiden käyttöindikaatioista R. Ruostee-
nojan, P. Slätiksen ja L. Telivuon voimin. Rouvil-
le järjestetään tarvittaessa oma ohjelma, ja ennen 
Starin illallisia ravintola Victoriassa isäntäväki pi-
tää ”kokkarit” Kangasalla.

Kolmas sivu on omistettu ystäville, niin mene-
tetyille Pekka Elomaalle ja Ilkka Vainiolle kuin uu-
sille, Ulla-Pirkko Tarkkasen tyttövauvalle (4500g, 
50cm). Edelleen professoriksi korotetulle Lauri 
Arolle ja päivänsankareille U. Siiralalle ja M. Tu-
ruselle.

Neljännellä on selostus PN:n tekeillä olevas-
ta halotaanihorkkatyöstä sekä seuraavilla kahdel-
la MK:n laatimat kolme kongressiesitelmää hapen 
annosta synnytyksissä, jotka oli esitetty Sydneyssä 
pidetyssä ”V World Congress of Gynaecology and 
Obstetrics”.

Design Virkkala

Seitsemännellä sivulla on silloisen New Yorkin 
Columbia Universityn anestesiologian professorin 
ja vuonna 1963 kunniajäseneksemme valitun E. 
M. Papperin lämmin ja kohtelias kiitoskirje Terttu 
Virkkalalle onnistuneen Suomen matkan johdos-
ta. Kirjeensä lopussa Papper esittää toivomuksen: 
”I would appreciate your thanking your colleagues 
in the Finnish Society on my behalf for their kind-
ness and generosity to me.” Finnanestia tuoreel-
taan elegantisti hyödyntäen Terttu onkin lisännyt 
kirjeen loppuun: ”Kiitoksista ottakoon jokainen 
omansa!” Terttu on lopuksi omistanut viimeisen 
sivun huumorilla höystäen hauskasti kirjoitetul-

Edessämme pöydällä on nyt se jo muuta-
maan kertaan siteerattu FINNANESTin en-
simmäinen sivu, jonka mukaan: ”Enää ei 

mahduttu yhden pöydän ympärille, eikä kenkään 
tiennyt mitään kustakaan”. Tällä, kahdeksan A4 si-
vua käsittävällä ensimmäisen numeron kansisivul-
la, jota nyt nostalgisina melkein itkien ihailemme, 
on toki esitetty muitakin perusteluja tämän uuden 
”lääketieteellisen aikakauskirjan” käynnistämisen 
tarpeellisuudelle. 

Tärkeitä uutisia

Lukijoille luvataan mm. uutisia, jotka kertovat, ”et-
tä kollega X on käynyt ulkomailla, kollega Y on 
tehnyt duuneja samasta aiheesta, josta juuri itse ai-
oit käynnistää työt, kollega Z on lukenut kirjan, jo-
ka ehkä Sinunkin kannattaa lukea, kollega Ä ei ole 
tyytyväinen uuteen monitoriinsa ja kollega Ö:llä 
on samoja pulmia, jotka Sinä juuri olet ratkaissut. 
”Lisäksi ilmoitetaan, että toimituskunnan muo-
dostavat kaikki jäsenet ja toimituksen SAY:n joh-
tokunta, että avustukset lähetetään edellisen kuu-
kauden puoliväliin mennessä rahastonhoitajalle, 
rouva Virkkalalle ja että kaikki jutut pyritään si-
joittamaan – ainakin sanontaa tarvittaessa tiivistä-
en. Lopuksi ilmoitetaan, että pari ensimmäistä nu-
meroa käynnistetään mallin vuoksi väkisin, mut-
ta jatkon on oltava spontaanista tai palataan kier-
tokirjeisiin ja että ”kansanomaisen käsityksen mu-
kaan yrittänyttä ei laiteta.” (Nuorisolle tiedoksi, 
että laittaa=moittia. Toim. huom!)

Toisella sivulla on ilmoitus tulevasta Tampe-
reen kokouksesta 17.2., jossa virallisten asioiden 
jälkeen Risto Eerola alustaa katastrofitilanteen sel-
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le, yhdistyksen ja lehden ”taloudellisen statuksen” 
analyysille. Huolimatta siitä, että hänelle lehden 
ulkoasun suhteen oli vihjailtu ”design Wirkkalan 
velvoittavan”, Terttu ilmoittaa päätyneensä ”tähän 
vaatimattomaan kansioon, johon voit liittää mui-
takin yhdistyksen papereita... Seuraavilla kerroil-
la saat siis pelkkiä irtolehtiä, jotka kiltti sihteeri-
si kiinnittänee näihin kansiin.” Toteutuakseen tä-
mäkin jo vaatii Tertun mukaan ”agentti LSD:n” ja 
”konefirma Miljoonamonitorin” apua. (Onneksi 
sitä saatiin! Toim. huom.)

Toinen numero ilmestyikin jo maaliskuussa. 
Kahdella ensimmäisellä sivulla kerrotaan tulevista 
kokouksista: Lontoossa on kongressi, johon oli saa-
tu edullinen ryhmämatkatarjous: 434 mk/henki, 
jos osallistujia on 48. ”näin suurta henkilömäärää 
tuskin saadaan kokoon” toteaa pettynyt kirjoittaja. 
Toiseksi tapahtumaksi suunnitellaan kevätpurjeh-
dusta Tallinnaan sikäläisten kollegoiden vieraaksi, 
mutta koska ”postin kulku sinnepäin on yllättävän 
hidasta, suunnitelma on toistaiseksi täysin auki”. 
Kotimaassa sen sijaan järjestetään jatkokoulutus-
päivä 27.4.1968 Meilahden sairaalassa teemana ki-
pu. Kipusymposiumissa P. Putkonen puhuu Kivun 
fysiologiasta, K. Pesonen Olkapään kiputiloista fy-
siatrin kannalta ja L. Laitinen Vaikeitten kiputilo-
jen stereotaktisesta hoidosta. Kahvitauon jälkeen 
seuraa A. Hollménin esitys Obstetrisesta analgesi-
asta sekä kahden ruotsalaisen vierailijan luennot: 
B. Löfström: Blokaaditerapia kivun hoidossa ja B. 
Finer: Hypnoosi ja kipu.

Kurssilla Englannissa 

Lehden pääartikkeli on ”The British Councilin 
kurssi Englannissa 4.–17.2.1968”. Kirjoittaja on J. 
H-O. British Council järjesti vuosittain ulkomaa-
laisille anestesialääkäreille tarkoitetun pari viikkoa 
kestävän kurssin, jonka aikana tutustuttiin britti-
läiseen anestesiatyöskentelyyn ja –tutkimukseen 
useissa Lontoon sairaaloissa ja muutamassa kes-
kuksessa Lontoon ulkopuolella.

”Käytännön työn organisoinnissa pisti silmään 
anestesialääkäreiden lukuisuus, nykyisin aneste-
siologit siellä muodostavat mieslukuisimman spe-
sialiteetin”.

”Rutiinianestesioissa ei ollut paljon oppimista. 
Tiputuksia käytettiin paljon vähemmän kuin Suo-
messa, eikä monin paikoin ollut edes neulaa jat-
kuvasti suonessa, vaan jokaista injektiota varten 
tehtiin uusi punktio. Verenpainemittari ei myös-
kään läheskään aina kuulunut vakiovarustuksiin ja 
anestesiakaavakkeeksi saattoi riittää paperi, johon 
merkittiin tiedot esilääkityksestä, anestesiaan käy-
tetyistä aineista sekä ylimalkainen tieto potilaan 
tilasta toimenpiteen jälkeen.”

Seuraa raportti avosydänleikkauksista, joissa 
”potilaan tilaa kontrolloitiin jatkuvasti varsin tar-
kasti”. Lopuksi kirjoittaja kertoo miten erityises-
ti korostettiin, että avosydänleikkauksia tulisi ol-
la miltei päivittäin, jotta riittävä rutiini saavutet-
taisiin.

Yleisanestesiassa käytetyt aineet eivät paljon 
poikenneet kotimaassa käytetyistä. Hyperventilaa-
tion vaaroja korostettiin. Poikkeuksen teki Liver-
poolin (prof. Gray) koulukunta, jonka mielestä hy-
perventilaatiolla saatiin vahva refleksien suppres-
sio. ”Paikallispuudutteista Marcain oli lyömässä it-
seään varsin vahvasti läpi”. 

Respiraattorihoito saa oman lukunsa, parhaa-
na respiraattorina pidettiin Engströmiä. Hengitys-
ilman kostutusta pidettiin tärkeänä. Intubaatio vai 
trakeostomia respiraattorihoidon pitkittyessä akti-
voi vilkkaan keskustelun.

Tehostetun hoidon osastoihin tutustuttiin se-
kä hoito- että organisaatiomielessä. Kirjoittajan 
mielestä vaikuttavin oli St. Thomasin 10-paikkai-
nen yksikkö, missä: ”bakteriologinen kontrolli oli 
hyvin tarkka, ylpeänä isännät ilmoittivatkin: We 
have seen no case of cross-infection during the 18 
months the unit has been in operation”. 

Tieteellisellä puolella kirjoittajaa imponoi labo-
ratorioiden ja tutkimustilojen runsaus, sekä se, että 
yliopistoissa oli mahdollisuus tehdä anestesia-alan 
tutkimustyötä kokopäivätoimisesti. Myös varoja 
tutkimustyöhön oli käytettävissä eri mittakaavas-
sa kuin kotimaassa. Näin siis 40 vuotta sitten! 
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