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Miä ja Siä Mikkelistä
`` Mikkelin keskussairaala sijaitsee
Saimaan rannalla, kuten reilun sadan
kilometrin päässä Etelä-Karjalan keskussairaalakin. Mikkeli oli keski-ajalla

Ilmakuva Mikkelin keskussairaalasta.
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Savilahden suurpitäjä, jonka virheellinen ruotsinnos Savolax antoi
nimen kokonaiselle Suomen heimolle.
Savilahti mainitaan jo Pähkinäsaaren

rauhansopimuksessa yhtenä
Novgorodin Ruotsille luovuttamasta
kolmesta pogostasta. Muut kaksi
olivat Äyräpää ja Jääski. Murteeltaan

Mikkeli on omavarainen virka-aikaisen
toimenpidekardiologian suhteen

seutu on vedenjakaja-aluetta, ja
karjalan Mie ja Sie ovatkin vääntyneet
muotoon Miä ja Siä.
Ruotsin vallan loppuaikoina
Mikkeli oli sotilaallisesti tärkeä varuskuntapaikka ja Suomen vanhimman
joukko-osaston Savon prikaatin keskuspaikka. Ainutlaatuisena muistona
tästä ajasta on hiljattain julkaistu
Sprengportenin kartastoksi nimetty
Ruotsin sotilasarkiston sotilaskartta
vuodelta 1790.
Sairaala
Lääninsairaala siirtyi Heinolasta
Mikkeliin 1843. Se sijaitsi nykyisen
sairaalan hallintokorttelin alueella.
Talvisodassa Mikkeliin kohdistui
Päämajakaupunkina ankaria pommituksia, ja lääninsairaalakin sai täysosuman, jossa menehtyi 14 potilasta.
Lääninsairaala muuttui 1965 Mikkelin
keskussairaalaksi, josta sittemmin
tuli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin
keskuspaikka. Sijainti on oiva valtateiden 5 ja 13 risteyksessä ja aivan
Savonradan vieressä.
Mikkelin keskussairaalassa on
edustettuna kaikki operatiiviset
erikoisalat sydänkirurgiaa, neurokirurgiaa ja lastenkirurgiaa lukuun
ottamatta. Sairaala on omavarainen
virka-aikaisen toimenpidekardiologian suhteen. Sairaalan kirurgeista
on tällä hetkellä kaksi verisuonikirurgia, viisi ortopedia, yksi käsikirurgi,
kaksi gastrokirurgia, kolme urologia
sekä yksi plastiikkakirurgi ynnä
sairaalalääkäreiden joukko.
Vilkas liikenne Itä-Suomen pääväylällä ja lähes parin sadan kilometrin etäisyys Kuopion yliopistolliseen
2012; 45 (5)

sairaalaan asettaa haasteita myös
vammapotilaiden hoidon ja jatkohoitoon siirtämisen suhteen. Synnytyksiä sairaalassa on vuosittain vajaa
yhdeksänsataa.
Leikkaustoimenpiteitä oli vuonna
2011 5701 kappaletta, joista 2131
tehtiin päiväkirurgisena. Vuodesta
2010 sairaala siirtyi Hyvinkään
malliseen leiko-toimintaan, ja tätä
kautta hoidetaan nykyisin yli 90 %
elektiivisistä leikkauspotilaista.
Leikkaussaleja on yhteensä 11,
joista kolme sijaitsee päiväkirurgiaa
tekevässä leikkausyksikössä. Lisäksi
silmäyksikössä on kaksi leikkaussalia,
joissa tehdään vuosittain pari tuhatta
silmätoimenpidettä. Päiväkirurginen
yksikkö aloitti toimintansa vuonna
2002 ja kipupoliklinikka 1998.
Teho-osasto on yksi Suomen
vanhimmista ja aloitti toimintansa
vuonna 1967 tehovalvontana.
Potilaspaikkoja teho-osastolla on
seitsemän, ja virallinen henkilöstöresursoitu paikkaluku on viisi. Mikkelin
keskussairaalassa anestesialääkäri
päivystää sairaalassa ja vastaa
päivystysajalla myös teho-osaston
potilaiden hoidosta.
Sairaalassa on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä ja operatiivisen
hoidon toiminnan ohjauksessa
vuodesta 2011 lähtien Effica-Leikkaushoito. Teho-osasto käyttää
Clinisoft-potilastietojärjestelmää.
Anestesiatietojärjestelmän hankinta
on tietoisesti jätetty hankittavaksi
vasta operatiivisen toiminnanohjausjärjestelmän jälkeen.
>>

Finnanest  505

Talvisin 300 km latuverkko tarjoaa
mahtavat hiihto-olosuhteet

Mikkelin keskussairaalan teho-osasto.

Mikkeliläisiä anestesiologeja.
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Kuva  Jari Holma

Anestesiatoiminta
Anestesiaylilääkärin alaisuuteen
kuuluvat leikkausosastojen lisäksi
teho-osasto, kipupoliklinikka ja
välinehuolto. Anestesiaylilääkärinä
on toiminut allekirjoittanut vuodesta
2008 lähtien Olavi Keinäsen äkillisen
kuoleman jälkeen.
Leikkaus- ja anestesiaosaston
toiminnasta vastaa apulaisylilääkäri
Satu Arponen ja päiväkirurgisesta
toiminnasta osastonylilääkäri Markku
Nykänen. Kipupoliklinikan osastonylilääkärinä on Liisa Källi. Anestesiaylilääkäri toimii myös tehohoidon vastuulääkärinä. Ensihoidon ylilääkärinä
ja vastuulääkärinä sekä tehohoidon
toisena vastuulääkärinä toimii Janne
Kuusela. Erikoislääkäreinä Mikkelin
keskussairaalassa toimivat Jari
Holma, Lauri Ottelin ja Kari Nieminen.
Ensiksi mainittu on toiminut myös
pitkään kipupoliklinikan lääkärinä.
Mikkeli tarjoaa ulkoilijalle ja
liikkujalle ympäristön, jossa yhdistyy
Saimaan seudun sekä toisen suuren
vesistön Puulan luonto toisiinsa.
Laaja 300 km latuverkko tarjoaa hiihtäjälle pohjoisten keskusten veroiset
ellei paremmatkin hiihto-olosuhteet
talvisin. Silti tämä seutu on vain
kahden tunnin automatkan päässä
maan pääkaupungista, sijoittuen
Itä-Suomessa suurin piirtein samalle
kohdalle Suomen karttaa kuin Tampere Länsi-Suomessa. 

