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Konrad ReijoWaaran palkinto  
ensimmäistä kertaa anestesiologille

Helsingin yliopiston kivuntut-
kimuksen ja kivunhoidon pro-
fessori Eija Kalso sai 16.11.2007 
Duodecim-seuran Konrad Rei-
joWaaran palkinnon. Eija Kalso 
on valmistunut anestesiologian 
erikoislääkäriksi vuonna 1986 ja 
saanut anestesiologian dosen-
tuurin vuonna 1992. Helsingin 
yliopiston 5-vuotinen ”poolipro-
fessuuri” kohdistettiin Kivuntut-
kimuksen ja kivunhoidon profes-
suuriksi vuonna 2004.

Konrad ReijoWaaran palkinto 
myönnetään vuosittain ensisijai-
sesti kliinisestä työstä. Palkinnon 
saajalta edellytetään, että hän on 
potilaiden ja kollegojen arvos-
tama käytännön lääkäri, jonka 
työtä leimaavat korkea ammat-
titaito, ahkeruus, auttamisen 
halu, rehellisyys ja ystävällisyys. 
Palkinnon saajalta edellytetään 
työnsä kriittistä arviointia sekä 
uusien ideoiden tai menetelmien 
kehittämistä tai soveltamista 
alallaan. Finnanestin uutistoimi-
tus haastatteli professori Kalsoa 
palkinnon johdosta.

Olet ensimmäinen anestesiolo-
gian erikoislääkäri joka on saa-
nut ReijoWaaran palkinnon. Eni-
ten palkituissa on yleislääkäreitä. 
Osaatko itse arvioida miksi tänä 
vuonna palkittiin juuri aneste-
siologi?

– Palkinto liittyy epäilemättä 
kivunhoidon alalla tekemääni työ-
hön. Minusta oli erinomaista, että 
kivunhoitotyöstä palkittiin anes-
tesiologi, koska anestesiologit ovat 
tehneet pioneerityön kivunhoi-
dossa niin maailmalla kuin meillä-
kin. Muut erikoisalat ovat tulleet 
mukaan myöhemmin. Edelleen-
kin anestesiologit ovat merkittä-
vä kivunhoitoon perehtynyt ryh-
mä. Anestesiologit hoitavat vaati-
vimpia kiputiloja niin akuutin kuin 
kroonisenkin kivun osalta.

Koetko muuten yhä olevasi anes-
tesiologi?

– Ilman muuta, vaikka en enää 
ydinanestesiologista toimintaa 
harjoita.

Laaja tutkimustoiminta, opetus 
ja Pain-lehden kliinisen alan toi-
mittajan tehtävät vievät aikaa. 
Kuinka paljon potilastyötä ehdit 
nykyään tehdä?

– Sivuvirkani puitteissa pi-
dän vastaanottoa kerran viikossa 
ja autan konsultaatiotoiminnassa 
tarpeen mukaan.

Moni meistä on soittanut sinulle 
ongelmapotilaasta. Kuinka pal-
jon vastaat konsultaatioihin?

– Ollessani vastuulääkärinä lo-
ma-aikoina ja muuten tarvittaes-
sa.

Montako kertaa kävit luennoi-
massa tai opettamassa viime 
vuonna?

– Tiedekunnan opetuksen lisäk-
si noin kerran viikossa – joka toi-
nen viikko.

Peruskäytöstavat ja vuorovaiku-
tus toisten ihmisten kanssa opi-
taan varmasti pääosin jo lapsena. 
Olet kertonut, että Kirurgises-
sa sairaalassa oli apulaislääkäri-
aikanasi potilaan kunnioittami-
sen ilmapiiri, joka lähti ylilää-
käritasolta, ja teki sinuun vaiku-
tuksen. Ketkä ovat olleet esiku-
viasi nimenomaan kliinikoina?

– Moni esikuva on noilta varhai-
silta koulutuksen vuosilta. Kirur- 
gian professori Theodor Scheininiä 
ja hänen vaimoansa anestesiologi 
Barbro Scheininiä muistan tuosta 
mainitusta potilaasta kunnioitta-
vasta yleisestä asenteesta. Aarne 
Kauste oli Kirurgisen sairaan te-
ho-osaston ylilääkärinä uskoma-
ton tietolähde ja kannustava kol-
lega ja opettaja. Kirurgian profes-
sori Juhani Ahonen oli myös kaik-
kien muiden taitojensa lisäksi tut-
kimukseen innostava kollega ja 
nuorta anestesiologia kannusta-
va kokenut kirurgi. Tässä esimerk-
ki: olin laittamassa keskuslaskimo-
katetria munuaisensiirtopotilaalle. 
Jussi tuli saliin, seurasi toimintaa-
ni selkäni takana ja totesi: ”Kyllä 
minä ihailen teitä anestesiologe-
ja, kun joudutte etsimään suonet 
ja hermot sokeasti. Meillä kirur-
geilla on niin helppoa, kun kaik-
ki on silmien edessä.” Vena subc-
lavia löytyi sitten helposti. Suu-
ri ihanteeni kliinikkona on myös 
Ville Valtonen, jonka infektiokon-
sultaaatiot olivat kuin oppikirjas-
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ta. Ville teki aina hienon yhteenve-
don tehopotilaan kokonaistilantees-
ta ja antoi sitten kolme vaihtoehtoa 
toimia (siltä varalta, ettei ensimmäi-
nen vaihtoehto tuottanut odotet-
tua tulosta). Alan olla Villen kanssa 
samoilla linjoilla infektioiden osuu-
desta useissa kroonisissa sairauksis-
sa, myös kroonisessa kivussa. Lähi-
ympäristön kollegoista ihailen eri-
tyisesti Eija Nilssonia, joka hallitsee 
laaja-alaisesti anestesiologian eri 
osa-alueet sydänanestesiologiasta 
kivunhoitoon. Eija pitää potilaistaan 
huolen preoperatiivisesta vaiheesta 
kotiutukseen asti. Esikuva kivunhoi-
dossa on ollut Irma Tigerstedt, jonka 
työssä yhdistyivät tieteellinen ote, 
kliininen kokemus, kollegiaalisuus, 
potilaasta välittäminen, optimismi, 
reiluus ja mausteena monet muut 
elämän ja kulttuurin taidot.

Mitkä ovat kivun hoidon suurim-
mat haasteet Suomessa ensi vuo-
sikymmenen aikana?

– Vastata kivunhoidon hoitota-
kuun tuottamiin haasteisiin, mikä 

tarkoittaa erityisesti perustervey-
denhuollon kivunhoidon tietojen ja 
taitojen vahvistamista ja hoitopol-
kujen toteutumista. Tämä edellyttää 
riittävästi ammattitaitoisia ja moti-
voituneita lääkäreitä ja muita ter-
veydenhuollon ammattilaisia. Suo-
men Kivuntutkimusyhdistys järjes-
tää paljon erinomaista koulutusta 
siitä kiinnostuneille. Lääketieteel-
listen tiedekuntien tehtävänä on 
huolehtia peruskoulutuksen kivun-
hoidon opetuksesta ja motivoinnis-
ta kivunhoitoon. Erityisenä haastee-
na on tarjota suomalaisille syöpäpo-
tilaille paitsi Euroopan parasta on-
kologista hoitoa myös Euroopan pa-
rasta kivunhoitoa.

Pitäisikö meillä olla erillinen ki-
vunhoidon erikoisala?

– Ei. Suppea erikoisala olisi hy-
vä, mutta niitähän ei enää ole. Ki-
vunhoitoon täytyy voida erikoistua 
useiden kliinisten erikoisalojen poh-
jalta. Kivunhoidon asiantuntemusta 
tarvitaan perusterveydenhuollosta 
neurokirurgiaan.

Mikä on ollut viimeksi hankkimasi 
taulu, levy, kirja, nuotti ja kukka?

– Veronika Ringbomin kuivaneu-
latyö Regnrök, Boccherinin sello-
konsertot Enrico Bronzin tulkitse-
mina, Vita Sackville-Westin Passen-
ger to Teheran, Fanny Henselin koo-
tut pianoteokset ja pienenpieni or-
kidea.

Finnanest onnittelee professori 
Kalsoa! (VK)

Vuoden anestesiologi 
Helsingissä

HYKS:n anestesiaylilääkärit 
ovat professori Per 
Rosenbergin johdolla 
nimenneet erikoislääkäri, 
dosentti Leila Niemi-Murolan 
vuoden anestesiologiksi 2007. 
Valinnan perusteina esitettiin 
hänen ansionsa lääketieteen 
perusopetuksessa, vuoden 
aikana saavutettu dosentuuri 
ja valinta Euroopan 
anestesiologiyhdistyksen 
koulutusvaliokuntaan. 
Finnanest onnittelee HYKS:n 
vuoden anestesiologia!

Eija Kalso luennoimassa kivun 
maailmankongressissa Sydneyssä, 

Australiassa elokuussa 2005.

Professori Rosenberg esittää 
vuoden anestesiologin valin-
nan perustelut, vieressä do-
sentti Leila Niemi-Murola.

SAY:n nettisivuilla vain jäsenille 
tarkoitettu alue

Osa SAY:n alajaoksista on ehdottanut, että 
SAY:n nettisivuille perustetaan kirjautumis-
ta vaativa, vain lääkäreille suunnattu osio. 
Nyt SAY:n pääsivun (www.say.fi) vasem-
paan alanurkkaan on luotu rekisteröitymis-
toiminta, jossa voi rekisteröityä käyttäjäksi. 
Jatkossa pelkkään suojatun materiaalin lu-
kuun riittää tämä rekisteröityminen. Suoja-
tun materiaalin esillepano tapahtuu toistai-
seksi ylläpitäjän toimesta (otto.pitkanen(at)
say.fi.) Toimintatapaa voidaan myöhemmin 
kehitellä tarpeen ja käyttöaktiivisuuden 
mukaan. Nyt vain luomaan ja kehittämään 
sisältöä näille anestesiologien omille sivuil-
le, että saadaan ne elämään! (OP)




