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Uuden sarjan alkaessa on tapana hehku-
tella pilottijaksolla. Sellainen on nyt tar-
jolla Finnanestissakin ja parahiksi joulun 

alla. Tapani ja Christine Tammisto ovat kirjoitta-
neet historiikin ”Eetteristä erikoisalaksi” käsitel-
len anestesian 100-vuotista aikakautta Suomessa 
ennen erikoisalamme perustamista. Olen iloinen 
siitä, että sain tilaisuuden laatia eräänlaisen esipu-
heen tähän teokseen.

Muisteloille löytyy rako hyllystä. Ainakaan 
oman yksikkömme kirjastosta ei tietoa menneiltä 
ajoilta löydy, koska kirjastoa ei ole. Informaatio et-
sitään netistä, joten on hyvä, että Finnanestin net-
tisivuilta löytyy jatkossa tämäkin historiikki. Sen 
tekstiä lukiessa aivojaan joutuu pinnistelemään ta-
vanomaista enemmän, sillä sarja on osin kaksikie-
linen. Useat lainaukset ovat ruotsinkielisiä ko. ai-
kakaudella tavanomaiseen tapaan.

Tammistojen historiikissa esitellään hyvinkin 
perinpohjaisesti anestesiologista metodologiaa, 
anestesia-aineita, laitteita, asenteita ja komplikaa-
tioiden hoitoa, kuten kynän käyttöä ilmatien hal-
linnan apuvälineenä.

”Eeetteristä erikoisalaksi” on 6-osainen. Useissa 
osissa seikkailevat samat kirurgit, joista jokainen 
voi valita oman suosikkinsa. Joillekin se saattaa ol-
la talvisessa Pariisissa seikkaillut Gratschoff, joil-
lekin puudutuksia harrastanut Ollonqvist ja joille-
kin monitoimiaktivisti von Willebrand. Joidenkin 
suosikki voi olla lähes kaikissa osissa esiintyvä Ny-
lander, joka vuoden 1934 juhlapuheessaan käsitte-
li anestesiakysymystä hyvin perinpohjaisesti. Hä-
nelle laajakatseisuus olikin jo helpompaa, olihan 
anestesiakysymys tuossa vaiheessa jo lähestymäs-
sä ratkaisuaan.

Loppuratkaisusta kertominen on huono tapa, 
mutta tällä kertaa paljastan historiikin viimeisen 

lauseen, jotta ehditte varautua. Sarja päättyy lau-
seeseen: Joten vuonna 2008 on spesialiteettimme 
puolivuosisataisjuhlat!

Erikoislääkärikuntamme on sittemmin paisu-
nut ja kasvu näyttää jatkuvan. Vastikään vietetyillä 
Operatiivisilla päivillä hyväksyttiin 33 uutta SAY:n 
jäsentä! Finnanestin puolesta haluan toivottaa uu-
det jäsenet tervetulleiksi, ja käytän median tarjoa-
maa tilaisuutta hyväkseni ja lähetän terveisiä eri-
tyisesti Samille.

SAY:n jäseniä riitti runsaasti myös Madridin 
ESA:n kokoukseen. Tässä lehdessä on tarjolla kol-
me matkaraporttia, jotka esittävät kongressista eri 
aspekteja. Itse haluaisin tuoda esiin vielä yhden 
näkökannan. Abstrakteja oli Madridiin hyväksytty 
ehkä liiankin runsaasti, koska esittäjiä jäi tulemat-
ta eikä sessioihinkaan oikein riittänyt kuulijoita.

Toisin oli Operatiivisilla päivillä, jossa esitykset 
vaihtelivat hyvistä loistaviin suorituksiin ja kuu-
lijoitakin riitti. Päivillä jaettiin myös perinteiset 
Finnanest-palkinnot. Pääpalkinnon pokkasi Jo-
hanna Tuukkanen selvityksellään anestesialääkä-
rien saatavuudesta. Ensihoitoa kannustettiin an-
tamalla kunniamaininnat Jouni Kurolalle ja Tom 
Silfvastille.

Palkintoja jaettaessa toimituksessa käytiin vil-
kasta keskustelua palkitsemiskriteereistä. Tar-
jotaanhan Finnanestissa artikkelien lisäksi run-
saasti muutakin hengenravintoa, joka ansaitsi-
si tulla nostetuksi esiin. Näin siis saattaa käy-
dä ensi vuonna, koskapa sama tiimi valittiin 
jatkamaan toimituksessa vielä ensi vuodeksi. Kii-
tos kaikille tänä vuonna kirjoittaneille. Jatke-
taan ensi vuonna samaan malliin.               

Turussa, 12.11.2006

Uusi sarja alkaa!

Entä jos...
vaikeita intubaatioita ei olisikaan!

www.medith.fi

Clarus Levitan

Clarus S.O.S

•   Stylettiosa  taipuisaa terästä
•   Atraumaattinen kärki
•   Hapensyöttö vähentää huurtumista ja 
    edistää eritteiden poistumista linssiltä
•   Kiinteästi tarkentava,  suuriresoluutioinen okulaari
•   Valolähteenä ultrakevyt Clarus LED-valo tai 
    laryngoskoopin varsi (Greenline)
•   Kameraliitäntämahdollisuus.

Samat ominaisuudet kuin Levitanissa, ja lisäksi
•   SiteLite-valolähde tai liitäntä muihin 
    valolähteisiin (optisella kaapelilla)
•   Erikoispitkä styletti.

Jäykkä, taivutettava optinen styletti

UUTUUS!

Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme Operatiivisilla päivillä!

Lisätietoja: info@medith.fi
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