
PÄ Ä K I R J O I T U S

Mitä hyvää  
korona on tuonut?

K
aikki etänä tehtävä on tullut nopeaksi ja helpoksi. Zoom, Meet, 
Skype, Teams ja monet muut järjestelmät ovat tulleet tutuik-
si kertaheitolla. Etävastaanottotoimintaa on aiemmin yritetty 
kehittää, mutta vasta koronapandemia laittoi tähän vauhtia. 

Kaikki mikä voidaan etänä hoitaa, myös tehdään niin. 
Koulutuksen järjestämisen suhteen oli aluksi suuri epävarmuus. Tilai-

suuksia peruttiin tai vähintäänkin siirrettiin ajankohtaan, jolloin korona olisi 
ohitse. Etäkoulutus on kuitenkin tullut vahvasti mukaan. Tilaisuudet ovat 
sujuneet teknisesti hyvin ja ilahduttavasti etätekniikka on mahdollistanut 
toiminnan jatkumisen. Etäoperatiiviset päivät onnistuivat viime syksynä 
erinomaisesti ja se rohkaisi eteenpäin. Tänä keväänä olemme saaneet nauttia 
lukuisista koulutusmahdollisuuksista: SATEL ja professorit, Neuroaneste-
siajaoksen koulutus ja Kipujaoksen koulutus. Tätä kirjoittaessa on tulossa 
vielä Potilasturvallisuusjaoksen koulutus. Hienoa toimintaa ja koulutustar-
jontaa. Tulevia koulutuksia suunnitellaan, Operatiiviset päivät ja SAYSKY 
ovat listoilla.

Positiivista on aktivoitunut koulutustarjonta ja osassa koulutuksis-
ta on jopa lyöty yleisöennätyksiä osallistujamäärissä. Etäosallistuminen 
voi mahdollistaa koulutukseen pääsemisen kun vapaata kliinisestä työstä 
tarvitaan vähemmän ja perhe-elämäkään ei rasitu liiaksi poissaolijasta.

Huolimatta upeasta tarjonnasta ja etäosallistumisen helppoudesta, 
jää jotakin silti puuttumaan. Koulutustilaisuuksissa hyvää antia on myös 
kollegojen tapaaminen. Taukokeskustelut naapurisairaaloiden kollegojen 
kanssa, vapaa ajatusten vaihto tapahtumasta ja muiden kuin työkuulu-
misten vaihto jäävät pois. Koulutuksen ja kouluttautumisen asiasisältö 
toteutuu, mutta sosiaalinen liima jää puuttumaan. Kuinka monet hyvät 
ideat ovatkaan syntyneet yhteisen illanvieton lomassa. Moni suunnitelma 
on myös (onneksi) jäänyt seuraavana päivänä toteuttamatta. Etäyhteyksillä 
vastaavaa spontaaniutta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei synny. Elämä 
muuttuu vakavammaksi ja suunnitelmallisemmaksi.

Tutkimus ja nimenomaan näyttöön perustuvat hoidot ovat suuri 
 COVID-ajan menestystarina. Koronavirusinfektion hoitoon ei ollut 
yhtään lääkettä pandemian puhjetessa. Kaikenlaisia teoreettisesti hyviä 
hoitoja lähdettiin kokeilemaan. Tutkijat lähtivät vauhdilla liikkeelle. Läh-
dettiin tekemään alustatutkimuksia, joissa lääkehoitoja voidaan tuoda ja 
poistaa tutkimuksesta sitä myöten kun riittävä potilasmäärä on kerätty. 
UK:ssa Recovery-tutkimuksen eettisen toimikunnan hakemus jätettiin 
13.3.2020 ja 16.6.2020 saatiin tulokset 2104 deksametasonia saaneesta ja 
4 321 kontrollipotilaasta. Tutkimuksen nopeus lienee maailmanennätys. 
Vastaavissa alustatutkimuksissa on osoitettu (eriasteista) tehoa COVID 
-infektion hoidossa remdesiviirillä, tosilitsumabilla, sarilumabilla, osalla 
monoklonaalisista vasta-aineista (piikkiproteiinia vastaan kohdistettu). 
Mikä parasta, tehottomat hoidot on voitu lakkauttaa.

Kliinisen lääketieteen etäloikka, etäkoulutus ja laajat alustatutkimuk-
set yhdistettynä näyttöön perustuvaan hoitoon. Tästä kärsimyksestä syn-
tyy myös paljon positiivista. 

Recovery-
tutkimuksen 
nopeus lienee 
maailman-
ennätys.
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