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Kliinikoita – tuleeko heitä ?

Tuula Rajaniemi

Kuluneen vuoden aikana yhä useammassa työ-
paikassa on ollut pula lääkäreistä. Pulaa ei ole vain
terveyskeskuslääkäreistä tai keskussairaaloiden eri-
koislääkäreistä, vaan yliopistosairaaloissakin alkaa
olla puute erikoistuvista lääkäreistä. Kirurgiyh-
distys on pitänyt rekrytointitilaisuuden lääketie-
teen opiskelijoille, sillä kirurgiallekaan ei ole riit-
tävästi nuoria tulossa. Yhä useampia nuoria lää-
käreitä kiinnostaa työterveyshuolto. Joissakin yli-
opistoklinikoissa erikoistuvalta lääkäriltä vaaditaan
väitöskirja ennen erikoistumisviran saantia. Ny-
kyään näilläkin aloilla alkaa olla vaikeuksia ajoit-
tain saada sijaisia. Kuitenkin kuulin tässä tapa-
uksesta, jossa erään erikoistujan (ei anestesialle)
kouluttautuminen yliopistoklinikassa keskeytyi,
koska hän ei halunnut ainakaan vielä tehdä tie-
dettä.

Toki yliopistoklinikoiden yksi tärkeä tehtävä
on tehdä tutkimusta ja innostaa tutkijoiksi. Mutta
myös erikoislääkäreiden koulutus on niiden teh-
tävä. Suomi tarvitsee tällä hetkellä työtäpelkää-
mättömiä kliinikoita kaikkialle erikoissairaanhoi-
toon. Kliinisen työ arvostusta tulisi nostaa! Se ei
suinkaan tarkoita tieteellisen työn arvon laskua,
sillä hyvän kliinikon tulee seurata ja osata arvioi-
da uusinta tutkimusta.

Lääkärin ammatissa potilaiden hyvä hoitami-
nen on keskeisintä. Tarvitaan kollegoita, jotka
nauttivat potilaskontakteista ja hyvin hoidetuis-
ta tavallisista potilaista. Me tarvitsemme mm.
anestesiologeja, jotka pitävät liukuhihnamaisesta
adenotomiapäivästä, päiväkirurgisesta spinaali-
puudutuspotilaasta tai haastavasta dementoitu-
neen vanhuksen puoliproteesin asettamisesta.
Näitä lääkäreitä emme saa lisää, ellei heidän työ-
tänsä ja työpanostansa pidetä arvokkaana. Pelkät
eurot eivät riitä arvostukseksi, helpottavat tosin.
Arvostuksen nostamisen tulee lähteä meistä lää-
käreistä ja sairaalayhteisöstä.

Työn laatua voidaan mitata mielestäni muu-
tenkin kuin tieteellisellä meritoitumisella. Poti-
laat arvostavat asianmukaisen hoidon ohella ystä-

vällistä kohtelua. Nykypäivänä monissa työteh-
tävissä myös organisointitaidot ovat tarpeellisia.
Erityisesti näiden ominaisuuksien puute huoma-
taan nopeasti.

Fimnetin tauluilla käytiin ennen joulua kes-
kustelua siitä, tarvitseeko erikoistuvan lääkärin
opettajan olla akateemisesti meritoitunut. Jokai-
nen meistä muistaa uransa alkuvaiheessa monia
hyviä opettajia, joista useat olivat vain vähän van-
hempia erikoistujia tai nuoria kliinikoita. Innos-
tuneisuus ja kyvyt opettamiseen ovat hyvin hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia. Ne pitäisi huomioi-
da ja antaa mahdollisuus niiden käyttöön.

Nyt on kiireesti mietittävä, miten koulutus-
järjestelmää kehitettäisiin siten, että kliinisen työn
tekeminen kiinnostaisi nuoria. Ja että he hakeu-
tuisivat myös päivystystystä vaativille erikoisaloille
tavoitteenaan tehdä potilastyötä. Erikoistumissys-
teemissä pitäisi säilyä mahdollisuus valmistua
pelkästään erikoislääkäriksi ja sen tulisi olla ar-
vostettu ( ei toissijainen ) uravalinta. Tälla tavalla
saisimme kliinikoita, jotka olisivat innostuneita
varsinaisesta potilastyöstä ja sen kehittämisestä
myös keskus- ja aluesairaaloissa. Kun yhä useam-
pi ryhtyy tekemään väitöskirjaa erikoistumisen
aikana, yliopistosairaaloihin jää entistä suurempi
määrä erikoislääkäreitä. Tieteellisen työn jatkami-
nen on nykyään mahdollista useimmissa muissa
sairaaloissa. Mutta paikkakunnan vaihtaminen ei
enää ole niin helppoa perheen kannalta useiden
yliopistopaikkakunnalla vietettyjen vuosien jäl-
keen. Kliinikoita tarvitaan varmasti mahdollisis-
ta tulevista uudistuksista huolimatta yliopistosai-
raaloiden ulkopuolellakin!
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