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Vuoden 2000 parhaat Finnanest-kirjoittajat
palkittu

Seitsemän anestesiologia valtuuskuntaan

Operatiivisten päivien yhteydessä palkittiin vuo-
den 2000 parhaat Finnanestissa julkaistut kirjoi-
tukset. Korkeatasoisista artikkeleista palkintoraa-
ti valitsi Finnanest-palkinnon saajaksi professori
Matti Salon kirjoittaman artikkelin ”Ilokaasu
nykypäivän anesteettina” (Finnanest 2000; 33:
263-269). Palkittu kirjoitus käsittelee vanhaa
yleisanestesian peruselementteihin kuuluvaa ai-
netta perusteellisesti ja useasta eri näkökulmasta.
Kirjoituksessa käydään läpi ilokaasun vaikutus-
mekanismit, farmakologiset ominaisuudet, käy-
tön kontraindikaatiot ja haittavaikutukset. Lisäksi
kirjoittaja käsittelee leikkaussalihenkilökunnan
altistumista ilokaasun vaikutuksille ja huomioi
myös ilokaasun ympäristövaikutukset. Palkinto-
raati perusteli valintaansa seuraavasti: artikkeli on
hyvin kirjoitettu ja kliiniseen työhön sovelletta-
vissa, lisäksi se herättää uusia ajatuksia vanhasta
anesteetista. Lisää samankaltaisia artikkeleita toi-
vottiin.

Kunniamaininnalla palkittiin dosentti Tarja
Randellin artikkeli ”Aivomonitorointi tehohoi-
dossa: SvjO2 ja mikrodialyysi” (FINNANEST
2000; 33: 284-288) sekä LT Ari Uusaron ja do-
sentti Esko Ruokosen pääkirjoitus ”Milloin näyttö
riittää?” (FINNANEST 2000; 33: 119-121).
Tarja Randellin artikkelia pidettiin hyvin jäsen-

neltynä ja sujuvasti kirjoitettuna. Erittäin käy-
tännönläheinen artikkeli miellytti palkintoraatia
ja herätti mm. kommentin, jonka mukaan aivo-
monitoroinnin voi palkitun artikkelin perusteel-
la toteuttaa lähes ilman muuta tietoa. Ari Uus-
aron ja Esko Ruokosen artikkeli palkittiin kun-
niamaininnalla sujuvasti kirjoitettuna ja sopivan
provokatiivisesti kantaa ottavana. Lisäksi kirjoi-
tuksessa tarkasteltiin hoitokäytäntöjä ja –suosi-
tuksia vakuuttavien näyttöjen pohjalta

Operatiivisilla päivillä pidetyistä vapaista esi-
telmistä palkittiin: Acta-palkinnolla Kaike Kais-
ti, sekä SAY:n palkinnoilla Anna-Maija Korho-
nen, Nora Hagelberg, Timo Laitio ja Jyrki Ten-
hunen. Pertti Peren tekemä posteri palkittiin pos-
tereista parhaana.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit pidettiin 6.10-
13.11.2000. Vaaleissa valittiin valtuuskunnan jä-
senet kolmivuotiskaudeksi 2001-2003. Valtuus-
kunta päättää liiton toiminnan suuntaviivoista ja
taloudesta sekä valitsee puheenjohtajat ja halli-
tuksen jäsenet.Ehdokkaita oli yhteensä 372. Ää-
nioikeuttaan käytti 61.2 % liiton jäsenistä (11
285 ääntä). Valituksi tuli 5 anestesiologian eri-
koislääkäriä ja 2 anestesiologiaan ja tehohoitoon
erikoistuvaa:
SELY:n anestesia- ja korvalääkärien vaaliliitosta

(ääniä yhteensä 786):
Karlsson Sari (71)
Kentala Erkki (114)
Korpela Reijo (61)
Silfvast Tom (66)

SELY:n Pohjanmaan sairaalalääkärit -vaaliliitosta:
Viitanen Matti (86)

NLY:n HUS-piirin sairaala- ja erikoislääkärit -
vaaliliitosta:
Aaltonen Janne (73)

NLY:n TAYS-piirin erikoistuvat lääkärit -
vaaliliitosta:
Virkkunen Ilkka (43)
Ehdokkaina olleiden anestesiologien (erikois-

lääkärien ja erikoistuvien) tarkasta määrästä ei ole
tietoa. Anestesiologeja on lääkäreistä noin 4 %.
Valtuuskunnan paikoista anestesiologit “valtasi-
vat” 12 %.

Finnanest onnittelee kaikkia valittuja ja myös
niitä, jotka keräsivät ansiokkaasti ääniä mahdol-
listaen näin monen anestesiologin tulleen valituk-
si.
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