TEEMA TULEVAISUUS

Katseet
tulevaisuuteen

F

innanestin 50-vuotisjuhlavuotta on käsitelty tämän vuoden aikana lehdessä eri tavoin:
olemme julkaisseet lehden ja yhdistyksen
historiaa käsitteleviä artikkeleita ja haastatelleet Finnanestin tekoon keskeisesti liittyneitä
henkilöitä. Juhlavuoteen liittyvät jutut on merkitty
erikoislogolla, joka löytyy myös tältä sivulta. Vuoden viimeisen numeron teemaksi valittiin historian sijasta tulevaisuus.
Lukijakyselyn perusteella olemme hahmotelleet Finnanestin tulevaisuutta: paperisesta
Finnanestista ei vielä luovuta, vaikka lehtemme
löytyy myös verkkoversiona SAY:n internetsivuilta. Pieniä muutoksia on tulossa sekä lehden
sisältöön että ulkoasuun: pyrimme muokkaamaan
lehden sisältöä entistä kiinnostavammaksi sekä
tieteellisten että vapaampien juttujen osalta, sekä
tarkentamaan kirjoitusohjeita. Viisikymppiselle
Finnanestille tehdään lisäksi ensi vuoden alusta
yhdessä taittofirma Graafin kanssa ulkoasun pieni
kasvojenkohotus.
Alamme tulevaisuutta pohtiessa ei voi välttyä
mainitsemasta sote-uudistusta. Suomen sosiaalija terveydenhuolto on murrosvaiheessa. Epätietoisuus sote-uudistuksen seurauksista koettelee
terveydenhuollon ammattilaisia. Toivottavasti
lähitulevaisuudessa tilanne selkiytyy, ja ammattilaiset voivat jälleen keskittää työssä energiansa
ihmisten auttamiseen.
Olemme saaneet tähän teemanumeroon eri tavoilla anestesiologian tai laajemmin lääketieteen
tulevaisuutta pohtiviä kirjoituksia. Millainen on
anestesiologian tulevaisuus? Entä lääketieteen
tulevaisuus? Visa Honkanen pohtii artikkelissaan
useiden eri tekijöiden vaikutusta tulevaisuuden
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lääketieteeseen: ilmastonmuutoksen myötä syntyy
uusia tauteja, ja ympäristösaasteiden aiheuttamat
sairaudet lisääntyvät. Kehittyvän teknologian
myötä tietoa ja kädentaitoja pystynee jatkossa
siirtämään reaaliajassa pitkienkin etäisyyksien
päähän. Tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin
eri algoritmit saattavat ohjata päätöksentekoamme. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettemme saa
asettua matkustajan paikalle kehittyvän teknologian rinnalla. Leila Niemi-Murola kirjoittaa
mobiilioppimisesta ja Karoliina Wares esittelee
Joni Erikssonin anestesiologisen podcastin. Anne
Vakkuri kuvaa Virtuaalisairaala-hankkeen rakentaman Terveyskylän (www.terveyskylä.fi), ja
sieltä löytyvän Leikkaukseen tulijan talon. Timo
Porkkala kertoo uuden sairaalan suunnittelusta ja
rakentamisesta.
Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa.
Joku voi olla sitä mieltä, että koska emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo mukanaan, sen pohtiminen on turhaa. Edesmennyt fyysikko Stephen
Hawking pohti mennyttä ja tulevaa seuraavasti:
”The past, like the future, is indefinite and exists
only as a spectrum of possibilities.” Mikäli voimme vaikuttaa edes jonkin verran siihen, mitä tulee
tapahtumaan, ei pohtiminen ole turhaa. 
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