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Tänne saakka ja tästä eteenpäin 

P
ioneerien joukko oli pieni mutta mää-
rätietoinen. Jorma Airaksinen, Vilho 
Päiviö Savolainen, Mirja Tappura (sit-
temmin Eerola) ja Eero Turpeinen tie-

dostivat olevansa uranuurtajia perustaessaan Suo-
men Anestesiologiyhdistyksen vuonna 1952 (1).

Suomen ensimmäisestä eetterianestesiasta 
helmikuussa 1847 oli tuolloin kulunut jo yli 100 
vuotta (2). Anestesiologian kehittyminen omak-
si lääketieteen erikoisalakseen otti aikansa, eikä 
Suomi todellakaan ollut tässä asiassa kehityk-
sen kärjessä, vaikka tuo maamme ensimmäinen 
anestesia toteutettiinkin hyvin pian uutisten 
kantauduttua Mortonin eetterianestesiade-
monstraatiosta Bostonissa 16.10.1846.

Anestesiaan liittyviä kuolemi-
akin sattui ensi vuosikymme-
ninä (1). Anestesiaa pidettiin 
kuitenkin riittävän turvallisena 
– vuonna 1894 Forsman kir-
joitti, että ”vaaratta on eetterillä 
nukutettu sekä parin päivän van-
hoja lapsia että 90-vuotiaita” (3). 
Hänen mukaansa eetterianestesiaan 
liittyvä kuolema, toisin kuin klorofor-
mianestesiaan liittyvä, on usein estettävissä: 
”Tyypillinen eetterikuolema sattuu, - jos potilaalle on 
annettu liian paljon eetteriä – hengityksen seisah-
tumista vasta muutaman minuutin kuluttua seu-
raavan sydämmenhalvauksen kautta. Tämä tietysti 
tekee uhkaavan vaaran auttamisen keinotekoisen 
hengityksen kautta paljoa suuremmassa määrässä 
mahdolliseksi kuin kloroformia käytettäessä, jolloin 
respiratsioonin lakkaamista useinkin joko aivan 
samalla tai heti jälestä seuraa sydäntoiminnan sei-
sahdus.”

Anestesia mahdollisti kirurgian kehittymi-
sen, ja toisaalta kirurgian laajeneminen yhä vaati-
vampiin toimenpiteisiin asetti suuria vaatimuksia 
anestesialle. Anglosaksisissa maissa kehittyikin 
”erikoinen narkoosilääkärien ammattikunta”, kuten 

asian ilmaisi kirurgian dosentti, sittemmin pro-
fessori PEA Nylander Duodecimin vuosijuhlan 
esitelmässään 1934. Hän totesi, että ”narkoosi- ja 
anestesiakysymys” on kirurgisen toiminnan keskei-
simpiä (4). Nylanderin mukaan narkoosi ja anes-
tesia ei saisi vaarantaa potilaan henkeä, mutta se 
on kuitenkin vain hoidon aputoimenpide.

Anestesialääkäreitä Nylander ei narkoosi- 
ja anestesiakysymyksen ratkaisuksi esittänyt. 
Suomen ensimmäinen anestesialääkärin virka 
perustettiin vasta 1.1.1950 Lahden kaupungin-
sairaalaan. Eero Turpeinen oli saanut vuonna 
1948 ”erikoisoikeudet anestesiologiaan kirurgian 

suppeana erikoisalana”, mutta anestesiologian 
erikoislääkärin nimike Suomeen saatiin 

vasta 1958. (5)
Tänään anestesiologia ja teho-

hoito on erikoisaloista suurim-
pia. Työikäisiä anestesiologian 
ja tehohoidon erikoislääkäreitä 
on yli 900 (6). Alamme lääkä-
rit ovat vastuussa ”narkoosi- ja 

anestesiakysymyksen” lisäksi pal-
josta muustakin. Missä hätätilanne, 

sinne halutaan anestesiologi.
Suomen Anestesiologiyhdistys täyttää 

70 vuotta tänä vuonna. Yhdistyksen ensisijainen 
tavoite on edistää anestesiologian ja tehohoidon 
erikoisalan kehitystä ja yhteistyötä alan lääkä-
reiden kesken. Tässä yhdistyksen voidaan katsoa 
onnistuneen: huhtikuisessa jäsenkyselyssä 89 % 
vastaajista kertoi olevansa erittäin tai melko tyy-
tyväisiä yhdistykseen kokonaisuutena.

Jäsenkyselyyn vastasi kuitenkin vain vähem-
mistö jäsenistä (n = 145). Mitähän ajattelette te, 
jotka ette vastanneet? Johtokunnassa haluamme 
kuulla näkemyksenne: mitä toivot yhdistyksel-
täsi? Jäsenkysely on avattu uudelleen teitä var-
ten, jotka ette vielä vastanneet. Vastausaikaa on 
21.8.2022 saakka. Kyselyyn johtavan QR-koodin 
löydät tämän lehden sivulta 128. 
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