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ta. Ville teki aina hienon yhteenve-
don tehopotilaan kokonaistilantees-
ta ja antoi sitten kolme vaihtoehtoa 
toimia (siltä varalta, ettei ensimmäi-
nen vaihtoehto tuottanut odotet-
tua tulosta). Alan olla Villen kanssa 
samoilla linjoilla infektioiden osuu-
desta useissa kroonisissa sairauksis-
sa, myös kroonisessa kivussa. Lähi-
ympäristön kollegoista ihailen eri-
tyisesti Eija Nilssonia, joka hallitsee 
laaja-alaisesti anestesiologian eri 
osa-alueet sydänanestesiologiasta 
kivunhoitoon. Eija pitää potilaistaan 
huolen preoperatiivisesta vaiheesta 
kotiutukseen asti. Esikuva kivunhoi-
dossa on ollut Irma Tigerstedt, jonka 
työssä yhdistyivät tieteellinen ote, 
kliininen kokemus, kollegiaalisuus, 
potilaasta välittäminen, optimismi, 
reiluus ja mausteena monet muut 
elämän ja kulttuurin taidot.

Mitkä ovat kivun hoidon suurim-
mat haasteet Suomessa ensi vuo-
sikymmenen aikana?

– Vastata kivunhoidon hoitota-
kuun tuottamiin haasteisiin, mikä 

tarkoittaa erityisesti perustervey-
denhuollon kivunhoidon tietojen ja 
taitojen vahvistamista ja hoitopol-
kujen toteutumista. Tämä edellyttää 
riittävästi ammattitaitoisia ja moti-
voituneita lääkäreitä ja muita ter-
veydenhuollon ammattilaisia. Suo-
men Kivuntutkimusyhdistys järjes-
tää paljon erinomaista koulutusta 
siitä kiinnostuneille. Lääketieteel-
listen tiedekuntien tehtävänä on 
huolehtia peruskoulutuksen kivun-
hoidon opetuksesta ja motivoinnis-
ta kivunhoitoon. Erityisenä haastee-
na on tarjota suomalaisille syöpäpo-
tilaille paitsi Euroopan parasta on-
kologista hoitoa myös Euroopan pa-
rasta kivunhoitoa.

Pitäisikö meillä olla erillinen ki-
vunhoidon erikoisala?

– Ei. Suppea erikoisala olisi hy-
vä, mutta niitähän ei enää ole. Ki-
vunhoitoon täytyy voida erikoistua 
useiden kliinisten erikoisalojen poh-
jalta. Kivunhoidon asiantuntemusta 
tarvitaan perusterveydenhuollosta 
neurokirurgiaan.

Mikä on ollut viimeksi hankkimasi 
taulu, levy, kirja, nuotti ja kukka?

– Veronika Ringbomin kuivaneu-
latyö Regnrök, Boccherinin sello-
konsertot Enrico Bronzin tulkitse-
mina, Vita Sackville-Westin Passen-
ger to Teheran, Fanny Henselin koo-
tut pianoteokset ja pienenpieni or-
kidea.

Finnanest onnittelee professori 
Kalsoa! (VK)

Vuoden anestesiologi 
Helsingissä

HYKS:n anestesiaylilääkärit 
ovat professori Per 
Rosenbergin johdolla 
nimenneet erikoislääkäri, 
dosentti Leila Niemi-Murolan 
vuoden anestesiologiksi 2007. 
Valinnan perusteina esitettiin 
hänen ansionsa lääketieteen 
perusopetuksessa, vuoden 
aikana saavutettu dosentuuri 
ja valinta Euroopan 
anestesiologiyhdistyksen 
koulutusvaliokuntaan. 
Finnanest onnittelee HYKS:n 
vuoden anestesiologia!

Eija Kalso luennoimassa kivun 
maailmankongressissa Sydneyssä, 

Australiassa elokuussa 2005.

Professori Rosenberg esittää 
vuoden anestesiologin valin-
nan perustelut, vieressä do-
sentti Leila Niemi-Murola.

SAY:n nettisivuilla vain jäsenille 
tarkoitettu alue

Osa SAY:n alajaoksista on ehdottanut, että 
SAY:n nettisivuille perustetaan kirjautumis-
ta vaativa, vain lääkäreille suunnattu osio. 
Nyt SAY:n pääsivun (www.say.fi) vasem-
paan alanurkkaan on luotu rekisteröitymis-
toiminta, jossa voi rekisteröityä käyttäjäksi. 
Jatkossa pelkkään suojatun materiaalin lu-
kuun riittää tämä rekisteröityminen. Suoja-
tun materiaalin esillepano tapahtuu toistai-
seksi ylläpitäjän toimesta (otto.pitkanen(at)
say.fi.) Toimintatapaa voidaan myöhemmin 
kehitellä tarpeen ja käyttöaktiivisuuden 
mukaan. Nyt vain luomaan ja kehittämään 
sisältöä näille anestesiologien omille sivuil-
le, että saadaan ne elämään! (OP)




