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Kenelle tätä tehdään?

I

tsepäisen, vai pitäisikö kuitenkin käyttää sanaa sinnikkään, professorin toiveesta olen aloittanut yliopistopedagogiikan opinnot, mikä
on ollut yllättävän antoisaa. Yksi ensimmäisen opintojakson keskeisiä
teemoja on ollut sisältölähtöinen ja oppimislähtöinen opetus. Kuka
on oppimistilanteen tärkein henkilö? Kenen lähtökohdista opetusta kehitetään? Kurssi tarjosi myös mahdollisuuden havainnoida anestesiologian
opetusta omassa yliopistossani. Siitä jäi hyvä mieli: opetus on kehittynyt
aivan valtavasti siitä, kun itse olin opiskelija kolmisenkymmentä vuotta
sitten, ja siitä, kun seurasin opettajana perusopetuksen muutosvaihetta
pari vuosikymmentä sitten.
Anestesiologina opetuksen kehittämisessä on tehnyt erittäin arvokasta
työtä tämänvuotinen Eero Turpeinen -luennoitsija, Leila Niemi-Murola.
Viime viikolla ESAn webinaaria tehdessä syntyi vaikutelma, että hänen
ansionsa ymmärretään paremmin Euroopan mittakaavassa kuin kotikulmilla.
Finnanest on lehti SAY:n jäsenille. Sitä lukevat myös parhaat työkaverimme, anestesiasairaanhoitajat, ensihoitajat, akuuttilääkärit ja monet muut, joskus jopa kirurgit! Olemme viime vuosien aikana pyrkineet
laajentamaan lehden näkökulmaa yliopistosairaaloiden ulkopuolelle ja
pitämään koko maan edustettuna lehden teemoissa ja tekemisessä. Tässä
tärkeä keino on ollut toimituskunnan laajentaminen ja sen roolin vahvistaminen. Keskussairaaloiden kollegat ovat kirjoittaneet Finnanestiin
ansiokkaasti hienoja juttuja.
Sen sijaan huolta on herättänyt toistuva ilmiö, ettei artikkeleille tahdo
löytyä kirjoittajia edes maamme suurimmasta yliopistosairaalasta. Mikäli ilmiö leviää, ei pian korkeatasoisen, suomenkielisen ammattilehden
tekeminen alallamme ole yksinkertaisesti mahdollista. Onko yliopistosairaaloiden anestesiologien työnkuva ja kuormitus oikealla tasolla, jos
kukaan ei ehdi tai jaksa jakaa osaamistaan? Kehittyvätkö anestesiologia,
tehohoito ja kivun hoito, jos niistä ei tunnu olevan mitään kerrottavaa?
Ensihoidon suhteen tilanne on parempi: ensihoitojaos on jo toista kertaa
omasta aloitteestaan kokoamassa oman alansa teemanumeroa, joka julkaistaan lehdessä 5/2019. Kiitos!
Oppimislähtöisyydestä tulee lääkärille aika nopeasti mieleen potilaslähtöisyys. Kenelle terveydenhuollon palveluita tuotetaan? Mitä potilas
– tai asiakas, kuluttaja, kansalainen, toveri, veronmaksaja, comme vous
voulez – haluaa ja mitä hän tarvitsee? Keskitytäänkö hyvään asiakaskokemukseen, hankitaanko vihdoin ne nätimmät verhot? Vai onko kuitenkin tärkeintä pystyä tarjoamaan tehokasta, turvallista ja oikea-aikaista
hoitoa mahdollisimman monelle? Tai voidaanko samaan aikaan tarjota
molempia? Uskon, että laatu ja tehokkuus eivät ole ristiriidassa hyvän
asiakaskokemuksen kanssa, ja monessa tilanteessa ne pikemminkin tukevat toisiaan. Mutta molempia näkökulmia täytyy jatkuvasti pitää esillä ja
niiden kehittämiseen täytyy panostaa. Omaa työtään voi kehittää esimerkiksi imuroimalla uusia tietoja, taitoja ja ideoita Operatiivisilla päivillä! 
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