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Mukavassa sivutuulessa

U

uden päätoimittajan ensimmäinen pääkirjoitus on usein ohjelmanjulistus: mitä on tulossa ja kuinka lehti pannaan uuteen kuosiin. Finnanest on kehittynyt vähitellen erittäin korkeatasoiseksi
ammattilehdeksi, jonka ulkoasu on viimeistelty ja hieno. Suuria
muutoksia ei siis ole tarpeen tehdä.
Finnanestin kovan ytimen muodostavat jatkossakin korkeatasoiset kliiniset lääketieteelliset artikkelit anestesiologiasta, tehohoidosta, kivun hoidosta
ja ensihoidosta sekä niitä sivuavilta lääketieteen aloilta. Alkuperäistutkimusartikkeleita julkaistaan, jos ne ovat laadultaan hyviä. Usein on jokin erityinen
syy, että kansainvälisiinkin lehtiin kelpaavan tasoinen tutkimusraportti halutaan julkaista juuri suomen kielellä. Myös alan perustutkimuksen havaintoja pyritään esittelemään katsausten muodossa. Tapausselostukset voivat
olla opettavaisia: hyviä lääketieteellisiä kuvia tai potilastapauksia kannattaa
lähettää julkaistavaksi. Lääketieteellisten artikkelien taso pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvin, mutta esimerkiksi vertaisarvioinnin ongelmat
korostuvat pienellä kielialueella.
Yhteistyössä SAY:n jaosten kanssa tulemme tekemään useampia samaa
aihepiiriä käsitteleviä lääketieteellisiä artikkeleita käsittäviä kokonaisuuksia.
Teemanumerot eivät sinänsä ole uusi asia, mutta tapa koota niitä on Finnanestille uusi. Myös jaosten ja teemojen ulkopuolelle asettuvia artikkeleita
julkaistaan edelleen, ja yliopistokaupunkien vastuuvuorot lehden tekemisessä
säilyvät ennallaan. Artikkelit yliopistoklinikoiden ulkopuolelta ovat myös
erittäin tervetulleita.
Anestesiologi näkee syntymää, kuolemaa ja niiden väliin
mahtuvia vaikeita tilanteita. Viisas ensihoitolääkäri Helsingistä kertoi, että hänen työssään ei kuluttavinta kuitenkaan ole Finnanestin ytimen
toimiminen hätätilanteissa, vaan ihmisten arkisen kurjuuden muodostavat korkeatasoiset
toistuva kohtaaminen. Kaikesta tästä ei ole mahdollista kirjoit- lääketieteelliset artikkelit
taa tieteellisiä artikkeleita, eikä tarvitsekaan. Ammattilehden
alaan kuuluu paljon asiaa, jota on hyvä käsitellä keskustelun tai
taiteen keinoin. Ja iloisistakin asioista saa kirjoittaa! Finnanest
tulee siis edelleen julkaisemaan myös kaunokirjallista ja sopivasti viihteellistäkin tekstiä sekä kuvataidetta.
Päätoimittajalla - lakitekstissä vuodesta 2003 alkaen ”vastaava toimittaja”
- on juridinen ja muukin lopullinen vastuu lehden sisällöstä. Yhdistyslehti
olisi aika tunkkainen, jos siinä esitettäisiin vain päätoimittajan tai yhdistyksen johtokunnan hyväksymiä ajatuksia. Mielipidekirjoitukset, kolumnit
tai matkakertomukset julkaistaan jos ne toimituksen arvion mukaan ovat
kiinnostavia eivätkä ylitä sananvapauden rajoja.
Nuorekas uusi toimituskunta on hyvällä sykkeellä tehnyt tämän lehden.
Opittavaa on vielä, ja palautetta tarvitaan. Jo nyt on tullut selväksi, että
toimituksen tärkein henkilö on hyvä toimitussihteeri. Onneksi meillä on
sellainen. Jatkossa ryhmätyön merkitys yhä lisääntyy ja lukijat halutaan entistä enemmän mukaan päättämään, mihin suuntaan lehteämme kehitetään.
Finnanest on sinun lehtesi, SAY:n jäsen! 
Finnanest  3

