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lä julkaisun tekijöiden affiliaatio-
na (institution) erilaisia anesthesia/
anaesthesia sanojen versioita. Haku-
tulosta on rajattu käsitteillä humans 
/ English language / 2000–2005 se-
kä tutkimusmetodisilla termeillä cli-
nical trial, randomized controlled 
trial, meta analysis, eveluation stu-
dies tai validation studies. 

Medline-tietokannassa on tallen-
nettuna kunkin julkaisun kaikki te-
kijät, mutta ainoastaan ensimmäi-
sen tekijän affiliaatiotiedot (primary 
author affiliation). Kun lääketieteel-
lisen julkaisukäytännön mukaan ar-
tikkelin tekijöitä on normaalisti usei-
ta, muiden kuin ensimmäisen tekijän 
tiedot eivät tule näin huomioiduk-

si. Anestesiologien yhteisjulkaisuja 
muiden alojen tekijöiden kanssa jää 
näin pois, ehkä paljonkin. Tekijöiden 
kirjaamisjärjestys ei liene myöskään 
julkaisuissa aina valittu samoin pe-
riaattein. Toisaalta, kun yhteisjulkai-
sun tekijöitä voi olla eri maista, bib-
liometrinen maakohtainen jatkotar-
kastelu ja tilastointi menisi hanka-
laksi, mikäli kaikkien tekijöiden tie-
dot huomioitaisiin.

Vertailun vuoksi tein vastaavaa 
hakua Science Citation Index-tieto-
kannasta, jossa on kaikkien julkaisun 
tekijöiden affiliaatiotiedot. Tässä tie-
tokannassa ei ole Medlinea vastaa-
via tutkimusmetodisia termejä käy-
tössä eikä hakutermiä ”humans”. 

Kun haut toteutettiin samanlai-
sin affiliaatiosanoin, samoin vuo-
si- ja kielirajauksin, sekä huomioitiin 
julkaisutyyppi ”journal article” yh-
distettynä tekijöiden osoitteen Fin-
land-tietoon, SCI:stä löytyi 668 ar-
tikkelia ja Medlinesta 406. Ero selit-
tynee juuri muu-kuin-ensimmäinen-
tekijä tiedoin. Tarkasteltavan artik-
kelin tekijät ovat käyttäneet edellä 
lueteltuja lisärajauksia Medline-tie-
tokannassa päätyessään 187 suo-
malaisen tekijän anestesiologiseen 
julkaisuun vuosina 2000–2005. 
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Helsinki

Anestesiakohtaus 15 vuotta
Helsingin ja pääkaupunkiseudun anestesiologien kuukausit-
tainen tapaaminen, Anestesiakohtaus, täytti joulun alla 
15 vuotta. Ulla Aromaan ja Tapani Tammiston aloit-
teesta syntynyt kuukausittainen anestesiologien va-
paamuotoinen tapaaminen on jatkunut keskeytyk-
settä poikkeuksellisen pitkän jakson. Anestesiakoh-
tausta vietettiin 5.12.2007 tavanomaista juhlavam-
min ja ennätyssuurella osallistujajoukolla Mama’s 
& Papa’s Food Cellar -ravintolassa pari viime vuot-
ta kohtauspaikkana toimineen ravintola Mamma Ro-
san kainalossa. Alkuperäisestä kohtauspaikasta Eli-
testä sinne siirryttiin ravintola Messeniuksen kautta, 
kun lääkemarkkinointisäännöstön muuttuessa tilai-
suuteen liitettiin lääketieteellinen esitelmä. Juhlaesi-
telmän piti Ulla Aromaa Meilahden sairaalan aneste-
siatoiminnan kehityksestä. Suuret kiitokset Orionille 
pitkäaikaisesta panoksesta seutukunnan anestesiolo-
gien yhteenkuuluvuuden tukijana.

Anestesiakohtaus palaa Eliteen

Anestesiakohtaus on tehokas (näytön aste C) ja tur-
vallinen (näytön aste D) tapa vaihtaa kuulumisia, 
rentoutua työpäivän jälkeen ja jopa tutustua uusiin 

kollegoihin. Tapaamme ravintola Eliten baarissa kuu-
kauden ensimmäisenä keskiviikkona heti töiden jäl-
keen. Elite, Eteläinen Hesperiankatu 22, on Suomen 
oloissa ainutlaatuinen taiteilijoiden olohuone vuo-
desta 1932. Kuukauden ensimmäisiä keskiviikkoja 
ovat kevään 2008 aikana 6.2., 5.3., 2.4., poikkeuksel-
lisesti 7.5. ja 4.6. Tapahtuma toimii omakustannus-
periaatteella. Esitelmää tai yhteistä ruokatarjoilua ei 
järjestetä. 

Tervetuloa!

Juhlaväkeä Anestesiakohtauksen 15-vuotispäivillä Mama’s & 
Papa’s Food Cellar –ravintolassa.




