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Mikä lämmittää  
sydänlääkärin sydäntä?

Lääkärin ammatti kuuluu onnek-
semme niihin, joissa yleensä saa 
enemmän kuin antaa. Se on siis 

varsin ”jouluinen” ammatti, eikä siitä ei 
oikein malta jäädä eläkkeellekään. Mikä 
siitä tekee niin kiehtovan ja palkitse-
van, että sitä on vaikea jättää? Auttajan 
kutsumusko? Onneksi sekin. Vanhan sy-
dänlääkärin mieltä lämmittää, että hän 
voi nykyään tehdä jotakin konkreettista 
melkein kaikkien potilaittensa hyväksi. 
Kun aloitin tällä erikoisalalla 1980-luvul-
la, kohtasin joka päivä potilaita, joiden 
hyväksi en (lääketieteellisesti) voinut 
tehdä mitään. Nyt hätkähdän, jos sellai-
sen potilaan tapaan. 

Mutta on paljon muitakin syitä pitää 
kiinni ammatistaan. Meidän ajaksemme 
osunut tutkimus- ja hoitomenetelmien 
huima kehitys tempaisi kyytiin, josta on 
vaikea hypätä pois. Mutta minut tem-
paisi mukaan myös tietotekniikka. En 
kuulu tietotekniikan arvostelijoihin vaan 
nautin siitä työssä ja vapaa-aikana. Saa-
dut hyödyt ylittävät massiivisesti haitat. 
Kaikki relevantti tieto on joka hetki jokai-
sen ulottuvilla toimi- ja asuinpaikasta 
riippumatta. Se lämmittää joulunakin.

Ammatista jää kuitenkin paljon 
saamatta, jos sitä tekee vain omaksi 
ilokseen. Loput ilon aiheeni ovatkin 
enemmän tai vähemmän yhteisiä. Eniten 
mieltäni lämmittää, että nyt lähes kaikki 
kollegani voivat vihdoin tehdä sitä, 
mihin ovat saaneet koulutuksen ja mitä 
haluavat tehdä. Kaksikymmentä vuotta 

sitten vain ani harvan keskussairaalan 
kardiologi pystyi tekemään sepelvalti-
moiden varjoainekuvauksen. Nyt sekin 
on mahdollista lähes jokaisessa keskus-
sairaalassa. Lämmittää, että olen osal-
tani vähän ”syyllinenkin” tähän. Myös 
keskussairaalan kardiologi saa viettää 
joulua vahvan ammatillisen itsetunnon 
lämmössä. Paljon lämmittää mieltäni 
sekin, että nykyään myös yliopistolli-
sen sairaalan kardiologiksi voi päästä 
ilman väitöskirjaa. Siis kliiniseen työhön 
pelkästään kliinisillä ansioilla? Se oli 
tosi vaikeaa vielä 1990-luvulla. Hyväkin 
kollega syrjäytettiin, jos ei ollut väitellyt. 
Tätä surkuttelin tässä lehdessä vuonna 
1998. Hyvin sujuva yhteistyö lämmittää 
aina, huonosti sujunut kirvelee kauan. 
Yhteistyö modernien kuvantamistekniik-
kojen soveltamisessa kardiologiaan on 
ollut hieno kädenojennus radiologeilta 
kardiologeille. Minua tämä lämmit-
tää erityisesti sen takia, että vuosien 
takaiset radiologien ja kardiologien 
väliset reviirikiistat on voitu lopullisesti 
unohtaa. Suomessakin kardiologit ovat 
suuren maailman esimerkin mukaisesti 
ryhtyneet ottamaan etäisyyttä muihin 
sisätautierikoisaloihin. On hienoa, että 
silti vielä tänäkin jouluna muut sisätau-
tilääkärit jaksavat päivystää kardiolo-
gienkin puolesta. 

Sekin lämmittää, että en tunne aino-
atakaan kardiologia, joka olisi hairahtu-
nut uskomushoitojen puolelle. Rasva-
sotaakin käymme puhtain asein. Mutta 
sydänlääkärin joulumieltä lämmittäisi 
vieläkin enemmän, jos kardiologit sitou-
tuisivat nykyistä paremmin näyttöön 
perustuvaan toimintaan. Liian usein 

”teemme jotakin”, kun pelkkä lääkehoito 
riittäisi. Liian usein jätämme ohjaamatta 
sydänkirurgille sellaisen potilaan, joka 
hyötyisi enemmän heidän kuin meidän 
hoidostamme. Näissä ongelmissa auttai-

si, jos pystyisimme vihdoin rakentamaan 
avoimen kansallisen internetpohjaisen 
sydänpotilaiden hoitorekisterin, soveltu-
vin osin reaaliaikaisen. Se mahdollistaisi 
itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, toi-
minnan ohjaamisen ja resurssien oikean 
kohdentamisen koko maassa. Olisi muu-
ten paras joululahja Suomen kardiologi-
alle, erityisesti sen tulevaisuudelle.

Sitten asia, jolla en vielä uskalla läm-
mitellä mutta josta olen jo näkevinäni 
rohkaisevia merkkejä. Nuoret kardio-
logimme eivät ehkä enää haluakaan 
pelkiksi toimenpidelääkäreiksi, niin kuin 
monet halusivat 1980- ja -90-lukujen 
toimenpidekardiologian ”ekspansiivisi-
na” vuosina. Toimenpidelääkäreitä tar-
vitaan, mutta sydänpotilaat tarvitsevat 
eniten hoitavia lääkäreitä, hoitovastuun 
kantajia.

Sekin lämmittäisi, jos emme aivan 
pikkutarkasti seuraisi globaaleja tren-
dejä ammattiprofiilimme kehityksessä. 
Erikoisalojen kehittyminen määräytyy 
kaukana Suomesta, suurissa metropo-
leissa, miljoonien väestöpohjilla. Suomi 
on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu 
maa, mitä tosiasiaa ei telelääketieteellä-
kään voi muuksi muuttaa. Meillä kardio-
logit ja muutkin erikoislääkärit tarvitse-
vat paljon enemmän ”yleissivistystä” ja 
kykyä ottaa vastuuta. Jos ymmärrämme 
tämän ja kouluttaudumme sellaisiksi 
lääkäreiksi, joita tämä maa tarvitsee, 
säilytämme tukevan paikkamme myös 
valtakunnan edunvalvontapöydissä. 
Lopuksi myönnän, että vaikka potilaal-
ta saatu kiitos yhä vieläkin lämmittää, 
mikään ei ylitä kollegalta saatua tun-
nustusta ja arvostusta. Kollegiaalisuus 
on suurin voimavaramme paitsi edun-
valvonnassamme, myös työminämme 
rakentumisessa. 

Toivotan hyvää joulua kaikille lajito-
vereille, ja itse kullekin erikoisalalle! 
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