
KIPINä ENSIHOITOON SYTTYI YLEISLääKäRINä
Jouni kurola sai ensihoidon dosentuurin kuopion yliopistosta 30.1.2012.

 sinut on nimitetty erityisesti 
ensihoidon dosentiksi. Onko 
kuopion yliopistossa yhtään 
toista ensihoidon dosenttia? entä 
muualla suomessa?
Kuopion yliopistossa olen ensim-
mäinen ensihoidon dosentti. Maaret 
Castrénilla, Markku Kuismalla ja Tom 
Silfvastilla on ensihoidon dosentuurit 
Helsingin yliopistosta.

dosentuurisi tarkennus ensi-
hoitoon on perusteltu, koska 
tutkimuslinjasi on hyvin ensihoi-
topainotteinen. Mikä sai sinut 
alun perin kiinnostumaan nimen-
omaan ensihoidosta?
Olen alkuperäiseltä taustaltani 
yleislääkäri. Kyllä kipinä ensihoitoon 
on tullut toimiessani Varkaudessa 
päivystyksen vastaavana lääkärinä 
90-luvun alussa. Ensihoito alkoi tuol-
loin kehittyä voimakkaasti. Tartuin 
haasteeseen ja samalla tiellä olen.

Mikä tai kuka sai sinut tekemään 
tutkimustyötä ensihoidossa?
Siirtyessäni KYS:iin esimiehinä toimivat 
professorit Jukka Takala ja Esko Ruo-
konen, joiden ohjauksessa tieteellinen 
ura lähti käyntiin. Jo alkuvaiheessa 
myös tutkimustyöhön on vaikuttanut 
dosentti Tom Silfvast. Varsinaisesti 
kiinnostus kumpusi kyllä kliinisen työn 
kautta. Ensihoidossa tehtiin paljon, 
mutta kansallinen tutkimustyö oli 
muutamien innokkaiden harteilla. 

nykyisten eettisten säännösten 
mukaan tutkimuslupa on pyydet-
tävä myös ensihoidon potilailta. 
Onko se estänyt jonkun tutkimuk-
sesi toteutumista?
Ehkä muutamat ideat ovat jääneet 
kypsymään kun tutkimusluvan 
saaminen on tuohon periaatteeseen 
perustuva. Muutoin olen pystynyt 
viemään läpi tutkimuskokonaisuuksia 
varsin suunnitellusti.

Oletko kohdannut muita erityisiä 
haasteita ensihoidossa toteute-
tuissa tutkimusasetelmissa?

Kiinistä tutkimustyötä on hankaloit-
tanut ensihoitopalvelun hajanaisuus, 
joka nyt on korjaantumassa ensi-
hoitopalvelujen järjestämisvastuun 
siirtyessä sairaanhoitopiireille. 
Toisaalta on monta hyvää menestys-
tarinaa, kuten FinnResusci-tutkimus, 
jossa ensihoito ja tehohoito puhal-
sivat yhteen hiileen konkreettisesti. 
Tutkimuksen tulokset ovat kirjoitus-
vaiheessa.

Mitä tutkimuslöydöstäsi pidät 
mielenkiintoisimpana?
Toki oman väitöskirjan aihekoko-
naisuus on aina lähellä sydäntä ja 
johtanut hoitokäytäntöjen muut-
tumiseen ainakin osin. Supraglot-
tisten hengitystievälineiden käyttö 
elottomuuden yhteydessä on tullut 
nähdäkseni rutiiniksi ainakin osassa 
ensihoitojärjestelmiä niin Suomessa 
kuin muualla Skandinaviassa.

Mitä tutkimusprojekteja sinulla 
on nyt käynnissä?
FinnResusci-tulosten kanssa riittää 
painiskeltavaa. Skandinaavinen 
yhteistyö lääkäriyksiköiden välisessä 
tutkimustoiminnassa on käynnisty-
nyt ja sen tiimoilta varmasti kuulem-
me tulevaisuudessa lisää. Hengitys-
tievälineiden kehitystyö ei myöskään 
ole pysähtynyt.

voitaisiinko suomalaisessa ter-
veydenhuollossa säästää lopet-
tamalla kokonaan tutkimustyö ja 
ryhtymällä vapaamatkustajaksi?
Tuhoisa olisi tuo tie.

Miten dosentin oppiarvo vaikut-
taa työnkuvaasi? 
Tällä hetkellä ei mitenkään. Ensihoito-
palvelun rakentaminen vie käytän-
nössä kaiken ajan.

Onko ensihoidolla koskaan ollut 
sinulle vaihtoehtoja?
Kuten yllä kerroin niin olen ollut alun 
perin yleislääkäri, mutta aikanaan oli 
lähellä että pediatria olisi minut vienyt

Miten rentoudut?
Veneily on kesäisistä harrastuksista 
tärkein yhdessä vaimon kanssa. 
Mikään ei voita kesäpäivää Vuoksen 
vesistössä niin Kallavedellä kuin 
Saimaalla. Lisäksi olen juossut 
pallon perässä nuoruudesta alkaen, 
alkuun karvaisen tennispallon ja nyt 
myöhemmin pienemmän ja kovem-
man golfpallon. Talvella luonnossa 
liikkuminen on lähellä sydäntä.

Finnanest onnittelee tuoretta 
dosenttia! 
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