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Finnanest 1/1979
Vuoden 2008 lehdissä referoimme 40 vuoden takaisia julkaisuja, korostaaksemme lehden ikää. Palaamme kuitenkin aikaisempaan käytäntöön Finnanest 30
vuotta sitten, koska alkuvuosien lehdet olivat lähinnä tiedotuslehtisiä, joiden
ilmestyminenkin oli varsin sattumanvaraista.

V

uoden 1979 ensimmäisen numeron perinteisillä palstoillaan puheenjohtaja Risto
Collan ja sihteeri Olli Takkunen kerskailevat edellisvuonna järjestetyn koulutuksen runsaudella, joka käsitti kymmenen koulutustilaisuutta.
Tosin Collan arvelee, että kuluvana vuonna saattaa jo suunniteltujen yhdeksän lisäksi tulla vielä
muita, niin että viimevuoden ennätys tullaan vielä
rikkomaan ja Collan esittää toivomuksen, että ”lukumäärä ei kevennä laatua”. Palstansa jatkossa puheenjohtaja mainostaa Odensessa kesäkuussa pidettävää NAF:in (nyk. SSAI) 15. kongressia ja toivoo runsasta suomalaisosanottoa.
Takkunen puolestaan mainostaa kliinisten fysiologien kanssa Korpilammella pidettävää leikkauskelpoisuussymposiumia, Porin kevätkokousta, uutta jäsenluetteloa, SAY:n 10 000 Smk:n matka-apurahaa ja Finnanestin uutta päätoimittajaa
Per Rosenbergia.

Tenttikysymykset vuonna 1978
Jatko- ja Täydennyskoulutustoimikunnan koulutuspalstalla kerrotaan, että apulaislääkäreille jaetaan opintokirjat ja Finnanestissa aletaan julkaista
”Suositeltavaa lukemista-palstaa”, jolla tässä numerossa on kahdeksan luettavaksi suositeltua juttua.
Ehkäpä kannattaa esittää 24.11.1978 pidetyn
erikoislääkäritentin kysymykset nykyään niin paljon kehittyneempien apulaislääkärien ihmeteltäviksi (Huom! Ei ole ironiaksi tarkoitettu!). Siis:
1. Intermittent mandatory ventilation (IMV)
• tekniikka
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2.
3.

4.

5.

• sovellutukset
• edut ja haitat
Akupunktion oletettu vaikutustapa
Stellatumblokaadi
• indikaatiot
• tekniikka
• komplikaatiot
Nalorfiini (nalorfiini bromidi), Nalone (naloksoni kloridi), Dopram (doksaprami hydrokloridi)
a. ominaisuudet
b. käyttöalueet
Valitse anestesia choledochotomia-potilaalle,
jolla on vaikea-asteinen angina pectoris.

SAY:ssä 294 jäsentä
Toimintakertomuksessa mainitaan, että SAY:n jäsenmäärä on 294, joista erikoislääkäreitä on 195.
Lisäksi kerrotaan, että Pariisissa on 5.9.1978 perustettu Euroopan Anestesia Akatemia jonka perustavaan kokoukseen osallistuivat Jussi Heinonen, Arno Hollmén ja Tapani Tammisto. Akatemian perustaminen aiheutti jonken verran ristiriitaa anestesiologipiireissä, koska monet paheksuivat sitä ”elitistisenä”. No, tämä ei ainakaan voinut
johtua ”Härmän metsäläisistä”.
Edelleen kerrotaan, että Pariisissa pidettyyn 5.
Euroopan anestesiakongressiin järjestettiin ryhmämatka, johon osallistui 65 henkeä.
Kerrotaan myös, että SAY:hyn on perustettu uudet vaali- ja kiputoimikunnat. Jälkimmäisen puheenjohtajaksi on valittu P. Pöntinen ja sen tehtävä-
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lustus kertoo vasta-aineista ja niiden puutostiloista, leukosyyttien toiminnasta ja toimintahäiriöistä.
Leikkauspotilaan immunosupressiivisista tekijöistä on luettelo, jota seuraa niin ikään luettelo proteiini- ja kaloripuutostilojen vaikutuksista elimistön
puolustusmekanismeihin. Ryhänen lopettaa artikkelinsa kirjoittamalla immunostimulaation mahdollisuuksista.
On syytä muistuttaa, että tietämyksemme näistä
asioista kolme vuosikymmentä taaksepäin oli varsin vähäinen, joten Ryhäsen artikkelia luettiin hartaasti.
Numeron lopussa on 16 tilaisuutta esittävä koulutuskalenteri. Näistä 7 pidettiin Suomessa ja eksoottisin Rio de Janeirossa.


Juhani Haasio

nä on mm. kartoittaa kroonisen kivun hoidon järjestelyä Suomessa. Kiputoimikunta ei kuitenkaan
näytä ehtineen mukaan antamaan lausuntoa Lääkintöhallituksen työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus
synnytyskipujen lievittämisen toteuttamiseksi Suomessa”, vaan sen on antanut SAY:n johtokunta.
Pauli Ryhäsen kirjoitus: ”Elimistön infektiopuolustusmekanismit- kliinisiä näkökohtia” jaottelee
ensin kehon puolustusmekanismit 1) paikalliseen,
2) regionaaliseen ja 3) kehon liikkuvaan puolustukseen. Paikallisessa puolustuksessa käsitellään
ihon, hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan puolustusmekanismeja ja niiden toiminnan häiriintymistä. Kohdassa kaksi käsitellään fagosyyttien toimintaa ja antigeenien esikäsittelyä. Liikkuva puo-
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