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Dosenttiuutisia

”Esimerkkinä on tehokkaita ajankäyttäjiä työympäristössäni”

LT, erikoislääkäri Kari Leino 
on nimitetty Turun yliopiston 
anestesiologian ja tehohoidon 
dosentiksi 28.9.2011. Hän 
työskentelee TYKS:n A-sairaa-
lan kirurgisella leikkausosas-
tolla. Finnanest haastatteli 
dosentti Leinoa sähköpostitse.

Mikä sai Sinut aloittamaan 
tutkimustyön? Mikä oli aiheesi? 
Ensimmäinen julkaisuni syntyi osa-
na syventäviä opintojani ja käsitte-
li retro- ja peribulbaaripuudutuksia. 
Varsinaisesti tutkimustyö pyörähti 
käyntiin, kun Olli Kirvelä houkutte-
li minut tuoreena TYKS:iin tulleena 
apulaislääkärinä tekemään väitös-
kirjaa opioidien vaikutuksesta hen-
gitysmalliin. Pohdin asiaa jonkin ai-
kaa ja päätin tarttua tarjoukseen. 
Lähdin vuodeksi KYS:n teholle ko-
kopäiväiseksi tutkijaksi Jukka Taka-
lan ja Päivi Vallan oppiin tutustu-
maan hengitysinduktiiviseen pletys-
mografiaan. Jatkoimme näitä hen-
gitysmallitutkimuksia sitten Turus-
sa. Siinä vaiheessa ei ollut mitään 
ajatusta tutkimustyön jatkamisesta 
väitöskirjan jälkeen.

Mitä julkaisuistasi pidät 
onnistuneimpana ja miksi? 
Kun ei kysytty arvostetuinta tutki-
musta, niin jollain tavalla originel-
li ja mielenkiintoinen, mutta samal-
la yksinkertainen työ oli sokkoutet-
tu vapaaehtoistyö, jossa ajoimme 
terveitä vapaaehtoisia hengitysdep-
ression partaalle opioidi-infuusioil-
la. Mittasimme hengitysinduktii-
visella pletysmografilla hengitys-
mallin muutokset. Ihmeellistä kyllä, 
opioidien tarkkoja vaikutuksia hen-
gitysmalliin ei oltu aiemmin kuvat-
tu valideilla mittausmenetelmillä, ja 
hengitysdepression mittauksessa oli 
keskitytty lähinnä hyperkapniseen 
hengitysvireyden mittaamiseen. 

Millainen kokemus oli osallistua 
suureen kansainväliseen 
monikeskustutkimukseen (POISE)? 
Kokemus oli mielenkiintoinen ja 
avartava. Pienen ryhmän työhön 
verrattuna tutkimus näyttäytyy ai-
ka erilaisena isossa monikeskustut-
kimuksessa, jossa randomointi ta-
pahtuu automaattisen puhelinpal-
velimen avulla, ja dataa kerätään 
ympäri maapalloa. Työtä riitti, kun 
tutkimushoitajaa ei ollut. Beetasal-
pauksen vaikutuksia leikkauspoti-
lailla selvittäneen POISE:n tuloshan 
oli pienoinen yllätys odotuksiin ver-
rattuna. 

Miten suunnittelet 
päivystyslaparotomian jälkeistä 
kivunhoitoa tupakoivalle 
keuhkoahtaumatautiselle?
Epiduraalinen kivunhoito ilman 
muuta, jos kontraindikaatioita ei 
ole. TYKS:ssä on käytössä yleisimmin 
laimea levobupivakaiinin ja fenta-
nyylin seos. Sitten epiduraalin pois-
tamisen jälkeen parasetamolia ja 
opioideja ja mahdollisesti NSAID. 

Vaikuttavin lukemasi 
lääketieteellinen artikkeli? 
Erittäin vaikea sanoa, koska erin-
omaisia kliinisiin hoitokäytäntöihin 
merkittävästi vaikuttaneita artikke-
leja on paljon. Valitettavasti mie-
leen tulee lääketieteen piirissä viime 
vuosina todetut huijaukset, jotka on 
myöhemmin lehtien sivuilla paljas-
tettu. Nämä hämmentävät artikkelit 
ovat avanneet silmiä ja aika vahvas-
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ti ravisuttaneet lääketieteen maail-
maa. 

Mitä odotat farmakogeneettiseltä 
tutkimukselta? 
Jos tutkimus etenee siinä määrin, 
että tietyn geneettisen ominaisuu-
den takia lääkkeeseen poikkeavasti 
reagoiva ihminen voidaan helposti 
(ja edullisesti) tunnistaa, niin onhan 
se huomattava etu. Tällöin hoito 
voidaan räätälöidä ja hoidon teho, 
potilasturvallisuus ja -tyytyväisyys 
paranevat ilman muuta. 

Onko tavallinen työpäiväsi 
tutkimusta, potilastyötä, 
hallintovastuuta vai opetusta? 
Pääosin teen ihan tavallista potilas-
työtä; hoidan enimmäkseen avosy-

dänkirurgisia potilaita ja trauma-
potilaita. Hiljattain aloittamani vt. 
osastonylilääkärin työ tuo muka-
naan jonkin verran henkilöstöhallin-
toa, hankintojen suunnittelua ja yh-
teyden pitoa eri tahoille. Tutkimusta 
teen myös työn lomassa, mutta ope-
tusta on melko vähän.

Miten olet onnistunut 
rytmittämään näitä elementtejä? 
Potilastyön lomassa pyrin käyttä-
mään ajan hyvin hyödyksi ja edistä-
mään tutkimusta tai tekemään muu-
ta paperityötä. Se ei monestikaan rii-
tä, vaan sitten jatketaan päivää va-
paa-ajalla – näinhän se tunnetusti 
toimii. Minulla on esimerkkinä te-
hokkaita ajankäyttäjiä työympäris-
tössäni, ja koitan pyrkiä samaan.

Kuinka usein päivystät? Kotona 
vai sairaalassa? 
Päivystän noin 2,5 kertaa kuukau-
dessa sairaalapäivystystä teholla, ja 
harvakseltaan olen myös kirurgisen 
leikkausosaston sairaala- tai taka-
päivystystäjä. Lisäksi on päivystyssy-
dänleikkaukset ja muut iltatyöt.

Miten rentoudut? 
Liikunta on mielekästä ja rentout-
tavaa, mutta sen harrastaminen jää 
monesti liian vähälle. Kesällä suun-
nataan mökille, jossa saunotaan ja 
syödään hyvin. Talvi-iltana laitan 
takkaan tulen ja otan vaimon kans-
sa lasillisen. 

Finnanest onnittelee  
dosentuurin johdosta. MT
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