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Vuoden alussa koettiin moinen kummajai-
nen, että kasaantuneet ilmoitusasiat pa-
kottivat julkaisemaan ylimääräisen nume-

ron, joka koostui pelkästään ilmoituksista, jos sel-
laisiksi luokitellaan myös ”silmäätekevien” palstat. 
Tästä huolimatta varsinaiseen ensimmäiseen nu-
meroon eli numero ”kakkoseenkin” jäi poikkeuk-
sellisen runsaasti ilmoitusasioita, niin että sekin – 
Seppo Saloheimon artikkelia lukuun ottamatta – 
koostui pelkästään niistä. 

Ylimääräisen numeron palstallaan Collan en-
sin kiittelee ”järjestelyiltään tavallista vaativam-
man” vuosikokouksen järjestelijöitä ja mainostaa 
sitten luvassa olevien kokousten, kurssien ja vas-
taavien tilaisuuksien runsautta sekä toivoo niihin 
runsasta osanottoa, varsinkin aikaisemmin osan-
ottajapulan vuoksi peruutettuun happea käsittele-
vään täydennyskoulutustilaisuuteen Turussa. Sih-

teeri Olli Takkunen puolestaan esittää ylimääräi-
sen numeron perusteluna, että ”onpahan vaan tul-
lut ajankohtaista asiaa”. Jatkossa hänkin mainostaa 
tulevia tilaisuuksia ja selvittää erilaisia ”optioita” 
Ahvenanmaalla pidettävään, SAF:in ja SAY:n yh-
teiseen kevätkokoukseen pääsemiseksi. Kohteliai-
na kollegoina molemmat tietysti myös toivottele-
vat Hyvää Uutta Vuotta!

NAF:sa jo lähes 200 suomalaisjäsentä

Kokous- ja koulutuskalenteri esittelee sitten viisi 
kotimaista ja yhdeksän ulkomaista tilaisuutta. Lo-
pussa edellisenä syksynä perustettu Suomen Te-
hohoitoyhdistys rekrytoi jäseniä ja Suomen Mat-
katoimisto matkaajia Pariisin Euroopan kokouk-
seen. 

Ensimmäisessä varsinaisessa numerossa eli nu-
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merossa kaksi puheenjohtajan NAF:in toimin-
taa esittelevä palsta kattaa poikkeuksellisesti perä-
ti kolme sivua. Palstalta ilmenee mm. seuraavaa: 
jäseniä 755, joista 185 suomalaisia. Vuoden 1981 
kongressipaikaksi on valittu Oslo ja presidentiksi 
Jakob Stovner. Sitä ennen on Odensessa 1979 pi-
dettävä kongressi, presidenttinä Sören Jörgensen. 
Ohjelmassa on symposiumit a) kohonnut intrakra-
niaalinen paine, b) indusoitu hypotensio, c) endor-
fiinit, d) polikliinisen hammaspotilaan nukutus, e) 
vastasyntyneen RDS:n hoito. Actan päätoimittaja-
na jatkaa seuraavat kuusi vuotta Olof Norlander. 
NAF:n jäsenmaksu on 96 Smk. Suomen edustajat 
NAF:ssa ovat Hollmén ja Collan hallituksessa ja 
Lahdensuu jatkokoulutustoimikunnassa. 

Suomen ensimmäiset anestesialääkärit

Tämän numeron yllätyksestä vastasi Mirja Eerolan 
kokoama lista ”Suomen ensimmäiset anestesialää-
kärit”, jonka – tilansäästöä ajattelematta – haluam-
me tärkeytensä takia toistaa tässä (taulukko 1). Lis-
tallehan oli kerätty ne yhdeksän, aikaisemmin eri-
laisia erityispätevyyksiä saanutta anestesialääkäriä, 
joille 24.4.1958 oli myönnetty vihdoinkin hyväk-
sytyt ja perustetut anestesiologian erikoislääkärin 
oikeudet sekä lisäksi kaksi ”uunituoretta” erikois-
lääkäriä ilman aikaisempia erityispätevyyksiä.

Tämä Mirjan Lääkintöhallitukselta hankkima 
lista kuitenkin hämmensi meitä, koska siitä mie-
lestämme puuttui muutamia hieman varttuneem-
pia ikätovereitamme. Vuoden 1962 Lääkärimat-
rikkelia tarkasteltuamme päätimmekin sen perus-
teella laatia seuraavan, viiden nimen ”lisälistan” 
anestesiaerikoislääkäreistä Suomessa v. 1958: Ko-

sunen, Terttu (-56), Honkonen, Kirsti (-57), Nie-
mi, Armi (-57), Gylander-Peltola, Sari (-58), Virk-
kala, Terttu (-58). Emme tiedä, miksi nämä viisi 
puuttuvat Mirjan listalta, emmekä uskalla väittää 
listan vieläkään olevan täydellisen. Silti kehotam-
me kaikkia kohdistamaan kunnioittavat ajatuk-
sensa tähän yhteen ”60-vuotis- ja näihin viiteen-
toista ainakin 50-vuotispäivänsankariimme” tässä 
tai muissa maailmoissa!

TNS-laite synnytyskivun lievityksessä

Alkuosassa viittasimme Seppo Saloheimon artik-
keliin numerossa 2, otsikkonaan: OBSTETRINEN 
ANALGESIA TRANSCUTAANISELLA NEU-
ROSTIMULAATIOLLA. Tutkimus tehtiin Hy-
vinkään seudun sairaalassa huhti–toukokuussa 
1977 22 synnyttäjällä. Neurostimulaattorin käyt-
tö oli helppoa, joskin levyelektrodien kiinnitys ai-
heutti jonkin verran ongelmia. Synnyttäjien kes-
kimääräinen arvio kivun lievityksestä oli tasolla 
”hiukan–kohtalaisesti”, kun taas kätilöiden arvio 
jäi tasolle ”hiukan”. Hoidon tuloksellisuuden jää-
dessä näin vaatimattomalle tasolle TNS-laitteen 
käyttö synnytyskivun lievittäjänä hiipui pikkuhil-
jaa, vaikka laitteiston helppokäyttöisyys ja mene-
telmän riskittömyys innostivat jatkamaan kokei-
luja. Tiedustelimme vielä tämänhetkistä tilannetta 
HYKSin Naistenklinikan anestesiologilta Johanna 
Sarvelalta, joka totesi menetelmän jääneen pois 
käytöstä saavutetun hyödyn ollessa vähäinen. 

Leena Janhunen ja Tapani Tammisto

Taulukko 1. Suomen ensimmäiset anestesialääkärit. Eerola Mirja, Finnaest 1978;10(2).
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