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Finnanest 40 vuotta sitten

jat valtionapua nauttivien sairaaloiden sisällä käyt-
tävät po. ilmaisua. Heidän suunsa kirjoittaja kui-
tenkin kertoo tukkineensa viime aikoina Nobecu-
tan® -spray:n avulla. 

Uutisen käynnistämässä kirjeenvaihdossa Jaska 
(35 v.) pahoittelee, että jopa jotkut SAY:n jäsenet 
nimittelevät itseään tällä tavoin ja tiedustelee ”on-
ko asia kenties niin, että osa jäsenistä on aneste-
sialääkäreitä ja osa vain narkoosilääkäreitä”. Terttu 
(ikä tuntematon) puolestaan protestoi rinnastus-
ta: ”an-esteettinen” = epäesteettinen. Hän itse ko-
kisi arvion ”an esthetic lady doctor” pikemminkin 
kohteliaisuutena ja esittää vertauksen: ”an atomic 
bomb” = anatomic bomb = Marilyn Monroe.

Kuulumisia Norjasta

Nimimerkki ”vps” oli laatinut ”ylistyskirjoituksen” 
Henning Poulsenin 50-vuotispäivän kunniaksi. 
V.  P. Savolainen oli tehnyt saman Otto Mollesta-
din 60-vuotispäivän kunniaksi ja täydentänyt si-
tä Norjan Anestesiologiyhdistyksen puheenjohta-
jan Björn Jörgensenin esitelmän mukaan tekemäl-
lään kirjoituksellaan ”Piirteitä Norjan anestesiolo-
gian kehityksestä”. 

Kirjoituksen alussa kuvataan nykyanestesiolo-
gian kehitystä Norjassa ja mainitaan muun muas-
sa, että vastavalmistunut lääkäri Mollestad nimi-
tettiin jo 1939 Ullevålin sairaalaan professori Sem-
bin ”anestesi hospitantiksi”, ja että 1.12.1947 Oslon 
Rikshospitaliin perustettiin Norjan ensimmäinen 
anestesialääkärin virka, johon Mollestad nimitet-
tiin. Nykyään osastolla on 12 lääkäriä, 16 aneste-
siahoitajaa ja ensimmäinen dosentuuri on suun-
nitteilla. Anestesiologian opetusta on kuitenkin 
medisiinareille annettu jo 1950-luvulta alkaen. 

FINNANESTin ensimmäisen vuosikerran 
kevätkauden loppupuoli käsittää A4-monis-
teisia vaatimattomia ja pienempinäkin lap-

pusina levitettyjä firmojen mainoksia ja käytän-
nön läheistä informaatiota ”anestesiaelämään” liit-
tyvistä ilmiöistä, kuten esimerkiksi yhteiskokouk-
sesta Suomen Hematologiyhdistyksen kanssa, jos-
sa Sveitsin SPR:n veripalvelun johtaja professori 
Hässig pitää esitelmän ”Hämotherapie nach Mass”, 
jonka yhteydessä hän käsittelee myös erityyppisiä 
plasmaekspandereita.

Suomen epäesteettisin sana

Näiden joukossa herättivät huomiotamme seu-
raavat merkittävämmät uutiset. Ensimmäinen 
näistä tiedotti puolellatoista sivulla ”Suomen Ai- 
noan Akateemisen Kielenkäytön Edistämisliiton” 
eli SAAKELI r.y.:n julistamasta kilpailusta Suo-
men epäesteettisimmän eli an-esteettisimmän sa-
nan löytämiseksi. Kilpailussa selvisi äänimääräl-
lä 16 kahta vastaan voittajaksi sana NARKOOSI-
LÄÄKÄRI. Kuulopuheiden mukaan kahdelle voit-
tajaehdotusta vastustaneelle kilpailulautakunnan 
jäsenelle on heidän tiedusteluunsa vastattu Karo-
liinisesta sairaalasta, että heitä voivat tarvittaes-
sa hoitaa myös anestesialääkärit, koska sana ”nar-
kosläkare” ei Ruotsissa kuulemma aiheuta suurem-
pia psykofyysisiä järkytyksiä. Jatkossa selostuksen 
kirjoittaja pahoittelee, että po. suomen kielen sa-
nahirviötä on käytetty jopa joissakin Lääkärileh-
den viranhakuilmoituksissa, mikä on aiheuttanut 
vaihtelevanasteisia sairausoireita lukijoiden kes-
kuudessa. Lisäsi hän pahoittelee, että eduskunta 
ei toistaiseksi ole säätänyt lakia sanahirviön julki-
sen käytön kumoamiseksi ja että firmojen edusta-
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Anestesialääkärimäärä on pienempi kuin muis-
sa Pohjoismaissa, mutta maa alkaa kuitenkin olla 
omavarainen, sillä anestesiahoitajia käytetään te-
hokkaasti hyväksi. Nykyongelmana on anestesio-
logien koulutustoiminnan ja tutkimusmahdolli-
suuksien tehostaminen ja resursointi.

Kevätretki Tallinnaan

Numero neljän alussa pahoitellaan lehden asiasi-
sällön vähyyttä eikä siinä mainosten ohella olekaan 
kuin artikkeli, jossa nimettömänä pysyvä kirjoitta-
ja kertoo yhdistyksen kevätretkestä Tallinnaan si-
käläisten kollegojen vieraaksi sekä Jaakko Korkei-
lan ansiokas esitys ”Nestetasapainoilusta” viron 
kielellä, mikä olikin kirvoittanut valtavat aplodit. 
Malliksi ensimmäinen kappale: ” Moodukas vere-
kaotus voidakse efektiivselt kompenseerida andes 
voimalikult ruttu isotoonset, esijoones balanssee-
ritud keedusoola-lahust kaks kuni kolm korda ve-
rekaotuse kvantumis.” 

Tallinnan matkaan osallistui 35 henkeä, ryh-
män johtajana oli Suomesta Pertti Nikki, Viron 
puolelta opiskelijatyttö Maire. ”Eestiläiset kolle-
gat olivat sydämellisiä, ystävällisiä, kutsuivat ko-

teihinsa ja osoittivat suurenmoista vieraanvarai-
suutta – sikäli kun olosuhteet sallivat. (Ison veljen 
läsnäolo tuntui kaikkialla.)” Pikkukommelluksia-
kin oli, joista ehkä yllättävin oli hotellin päätös si-
joittaa vieraat kolmen hengen huoneisiin, siis per-
hesuhteista riippumatta kolme henkeä per huone. 
Muutamalla perheellä oli lapsia mukanaan, näitä 
lapsia toivottiin mieluusti kolmanneksi huoneto-
veriksi, mutta artikkelin mukaan ”turkulaiset top-
kolleegat Vapaavuori et Korkeila kiilasivat molem-
mat Madame Korkeilan huoneeseen”.

Kokouksen jälkeen sairaalan ylihoitaja tar-
josi kahvia, pikku naposteltavaa ja konjakkia. 
Viime mainittu herätti joukossa kateutta ja 
kysymyksen:”milloin meikäläiset ylihoitajat?” Ees-
tin kieltä yritettiin opetella ”Opimme, että on syn-
ti syntyä ja erehdys kuolla (synty-synd, erehdys-
exitus). Sairaala on haigemaja (maja, missä hai-
keus asuu)”. Lopuksi kirjoittaja toteaa: ”Laiva-
rannassa poislähtiessä meidät kukitettiin, meitä 
muistettiin lahjoilla, kyynelsilmin erottiin. – Iki-
muistettava matka.”                                        
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Mainokset olivat 40 vuotta sitten aika erilaisia kuin nykyisin. 
Toisaalta elvytykset sairaalassa ovat yhä hankalia ja viiveitä syntyy.




