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Sydänanestesian alajaoksen  
20-vuotisjuhlasymposium Helsingissä

Suomen Anestesiologiyhdistyksen 
alajaoksista tänä vuonna 20 vuotta 
täyttänyt Sydänanestesian alajaos 
on vanhin ja suurin, nykyinen jä-
senmäärä on 110. Yleensä jaoksen 
vuosikokous on pidetty syyskuun 
alkupuolella Vihdin Tuohilammella. 
Juhlavuoden kunniaksi kokous 
päätettiin järjestää juhlasymposiu-
min muodossa Helsingin keskus-
tassa, Meilahden Biomedicumissa 
18.9.2009. Mukaan kutsuttiin 
myös sidosryhmien edustajia eli 
kardiologeja ja sydänkirurgeja. 

Symposiumin avaussessios-
sa käsiteltiin jaoksen synty-

vaiheita ja alan nykyistä profiloi-
tumista sekä toimenkuvaa. Siellä 
julkistettiin myös kaksi kunniajä-
sentä: alan kunnioitetut pioneerit 
professori Veikko Laaksonen Tu-
rusta ja professori Jussi Heinonen 
Helsingistä. Kumpikin sai muisto-
lahjaksi nimikoidun teräksisen sy-
dänkeuhkokoneen pienoismallin, 
joka näytti olevan erittäin mielei-
nen. Jussi Heinonen piti runsaas-
ti valokuvia sisältävän katsauksen 
sydänkirurgian ja -anestesian al-

kuvaiheista Suomessa 1960-luvun 
alusta lähtien. Kaikki paikalla ol-
leet vakuuttuivat alan valtavas-
ta kehityksestä viime vuosikym-
meninä. 

Symposiumin toisen session 
otsikko oli ”Mihin on tultu”. Edus-
taja jokaisesta Suomen seitsemäs-
tä sydänkirurgiaa tekevästä kes-
kuksesta kertoi heille ajankohtai-
sista kliinisistä asioista ja tutki-
mushankkeista. Läpileikkauksena 
nykytilanteesta ja osin viittauk-
sena tulevaisuuteen saatiin kuulla 
mielenkiintoisia katsauksia. Kai-
ja Peltolan luennon aiheena oli 
Mennyttä ja nykyaikaa lasten sy-
dänleikkaustoiminnasta, Jan-Ola 
Wistbacka puolestaan kertoi mi-
niperfuusiosta.

Äärimmäisen pumppausva-
jauksen tukihoidot -kokonaisuu-
dessa Markku Salmenperä kertoi 
uusinta tietoa tukilääkkeistä, Pek-
ka Hämmäinen selosti mekaanis-
ta sydämen tukea ja Jorma Sip-
ponen teki selkoa sydämensiir-
totoiminnasta ja elinsiirtoasioista 
laajemminkin. 

Iltajuhlaa saatiin viettää hie-
noissa puitteissa ravintola Pörs-
sissä. Klassisen musiikin osuudes-
ta vastasivat kollegat Leila Kar-
jalainen ja Reino Pöyhiä. Kevyttä 
musiikkia osin sydänaiheisin sa-
noituksin esitti lattaribändi La Sal 
de la Vida. (OP)

Kaikki kuvassa olevat ovat jaoksen perustajajäseniä. Vasemmalta jaoksen puheen-
johtaja Otto Pitkänen, Markku Salmenperä, kunniajäsen Jussi Heinonen, kunnia-
jäsen Veikko Laaksonen sekä Jouko Jalonen. Yläkuvassa: Sydänanestesian alajaok-
sen uudet kunniajäsenet saivat lahjaksi nimikoidun teräksisen, tilaustyönä tehdyn 
sydänkeuhkokoneen pienoismallin.
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