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ämän lehden alkusuunnitteluissa vaikutti siltä, että numerosta tulisi
kovin ohut: Kuopion suunnalta kiiri huhu, että heillä oli vaikeuksia
löytää kirjoittajia tähän lehteen, ja lisäksi emme olleet saaneet erillistä teema-osiota koottua. Tähän numeroon oli onneksi säästetty
Soinisen ja Kaistan oikeastaan jo Finnanestin 1/2018 teemaan soviteltu artikkeli tajuttomuuteen johtaneista myrkytyksistä. Jemmassa oli myös jo tammikuussa meille lähetetty katsaus trombosytopenioista tehohoitopotilaalla,
joka ilahdutti kahdestakin syystä: kirjoittajat tarjosivat sitä spontaanisti, ja he
kaikki työskentelevät Satakunnan keskussairaalassa, siis yliopistosairaalaringin ulkopuolella. Sitten Itä-Suomestakin alkoi tipahdella juttuja, ja saimme
jälleen toimitettua hienon lehden.
Samassa yhteydessä löytyi Kuopiosta toinen edustaja lehden toimituskuntaan. Tervetuloa mukaan, Hannaleena Karjalainen! On havaittu hyväksi,
että lehdellä on kaikilla yliopistopaikkakunnilla oma agenttinsa, joka voi jo
hyvissä ajoin muistutella vuosittaisesta lehdentekovuorosta ja auttaa löytämään oman alueen hyvät kirjoittajat. Anestesiologia, asiantuntemus ja kiinnostavat potilaat eivät tietenkään rajoitu vain
yliopistosairaaloihin. Haluaisinkin muistuttaa myös niiden
ulkopuolella työskenteleviä kollegoja mahdollisuudesta jakaa On hyvä, että lehdellä
osaamistaan.
on paikallinen agentti.
Ilon aihe ainakin päätoimittajalle on myös se, että pienen tauon jälkeen olemme saaneet myös Viimenen sana
-kolumnin. Tuntemattomaksi jäävien kirjoittajien kolumni
jakaa mielipiteitä palstan nimeä myöten. Hyvää lehtimatskua siis. Ja vapaa
foorumi, jos sinulla on jotain vähän tiukempaa sanottavaa.
Finnanestiin voi tarjota artikkeleita ympäri vuoden. Anestesiologien
itsekritiikki on turhan korkealla tasolla: jos jokin aihe tuntuu sinusta mielenkiintoiselta, on hyvin todennäköistä, että se kiinnostaisi muitakin. Halutessaan pääsee kokoamaan vaikka teemanumeroa, mutta ehdotus tai idea
ei mitenkään automaattisesti johda siihen, että ainakaan vasten tahtoaan
joutuisi töihin.
Kuten jo edellisessä pääkirjoituksessa lupasin, tiedustelemme toukokuun
aikana lukijakyselyn muodossa näkemyksiäsi siitä, mihin suuntaan Finn
anestia pitäisi viedä. Toivomme, että vastaat kyselyyn saatuasi sähköpostissa linkin, jotta saisimme hyvän otoskoon mielipidekyselyymme. Pidämme
huolen siitä, että vastaamiseen ei mene kuin hetki: onhan kyseessä kärsivällisyydestään kuuluisan ammattikunnan julkaisu.
Lehden toimituskunta esittäytyy tässä numerossa. Olemme viime vuoden aikana saaneet mukaan uusia toimittajia eri puolilta Suomea. Sähköiset
työskentelyalustat (Slack, DropBox ja välillä myös ihan perinteinen sähköposti) mahdollistavat osallistumisen työskentelyyn eri paikkakunnilla. Itse
huomaan kiusallisen usein tekeväni lehteä lentokentällä tai hotellissa. Onneksi se on mahdollista. Joskus, esimerkiksi juuri nyt, ehtii kirjoittaa myös
päivystäessä. Toivottavasti sitä ei pysty tekstistä päättelemään. 
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