
Olet valmistunut lääkäriksi. Hui. 
Opiskelu oli niin kiehtovaa, että 
jokainen ala kerrallaan oli viedä 
mukanaan. Nyt pitäisi osata ja 

tietää ja pärjätä, olethan lääkäri.
Ei tarvitse. Nykyään onneksi vielä 

vähemmän kuin ennen, kun luennoil-
la kerrottiin sankaritarinoita tyyliin 
”ensimmäinen sektio pirtinpöydällä 
myrskylyhdyn valossa Kahanpään Syn-
nytysoperaatiot toisessa 
kädessä”.  Ei tarvitse teh-
dä mitään mitä ei osaa, 
päinvastoin, ei saa tehdä 
mitään mitä ei osaa. Mut-
ta täytyy tehdä parhaansa 
potilaan eteen. Ensin ottaa 
selvää ja sitten kysyä, jos 
on tarvis.

Mikään ei korvaa sitä, 
että lääkäri ajattelee. Mikä on potilaan 
johtava oire? Mikä toi hänet lääkäriin? 
Mikä oireen aiheuttaa, ja mikä fysiolo-
ginen mekanismi on oireen takana? Ja, 
jotta et joutuisi ihan kauhean pitkälle 
harhaan, mikä muu voisi olla oireen ta-
kana – eli mieti myös differentiaalidiag-
nostisia mahdollisuuksia. Algoritmeja, 
listoja ja taulukoita voi käyttää tarkista-
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miseen, mutta ensin pitää ajatella itse.

Potilaan havainnoiminen on tärke-
ää, varsinkin kun on kysymys lapsesta. 
Jos säntää liian nopeasti koskettamaan 
ja säikyttää potilaan, menettää paljon 
tietoa, joka olisi ollut nopeasti saatavil-
la ihan vain katsomalla. Usko silmiäsi 
– voi olla että potilaan tila on edennyt, 
tai ehkä kukaan ei ole huomannut oiret-
ta, jonka näet. Tai ehkä mitään hätää ei 
loppujen lopuksi ollutkaan.

Ensinnäkin, älä vahingoita. Tämä 
on tärkeä periaate myös lastenlääkä-
rille. Kuinka tärkeä on jokin pelottava 
tutkimus, täytyykö oikeasti ottaa veri-
näytteitä, onko suonensisäinen lääki-
tys välttämätöntä? Mitään ei ole pakko 
tehdä jollakin tavalla siksi, että ”se on 

tapana” – mutta jos ha-
luaa tehdä toisin, on sille 
oltava perusteltu syy. Ko-
keneen seniorin mielipide 
on tärkeä, mutta sen saa 
kyseenalaistaa, kunhan 
perustelee miksi. Joskus 
on myös hyvä pitää suun-
sa kiinni tai aukaista se 
vasta sitten, kun on ehti-

nyt selvittää asiaa.
Lapset ovat potilaina ihania. Las-

tenlääkärille jokainen potilaskontakti 
on onnistumisen hetki, jos lapsi saa-
daan tutkituksi lääkäriin luottaen. 
Vanhemmat ovat tosiasioiden äärellä 
kertoessaan lapsensa sairaudesta, he 
eivät tulkitse ja valikoi kertomustaan 
sen mukaan, mitä arvelevat lääkärin 

haluavan kuulla. He ovat yleensä myös 
valmiita kuuntelemaan lääkärin neu-
voja. Lääkärin on tärkeää kunnioittaa 
lasta ja vanhempia, loppujen lopuksi 
lääkärin puheet ovat vain suosituksia, 
joita perhe noudattaa, jos pitää niitä 
mielekkäinä.

Olen ollut hyvin onnellinen lasten-
lääkärinä. Lyhyet potilaskontaktit ja nii-
den vaatima välitön työ ovat sopineet 
minulle lyhytjännitteisenä hyvin, ja 
olen nauttinut päivystystyön kiireestä 
ja stressistäkin. Myös mahdollisuus ja 
pakko asioiden perusteelliseen selvit-
tämiseen on ollut antoisaa. Innostunut 
ja osaava työyhteisö sairaalassa on ollut 
työn yksi suola.

Onnea matkaan!

Kirjoittaja valmistui lastentautien eri-
koislääkäriksi vuonna 1987 ja lasten in-
fektiosairauksien erikoislääkäriksi 1999 
Helsingin yliopistosta. Lisäksi hänellä 
on Suomen Lääkäriliiton päivystys-
lääketieteen erityispätevyys vuodelta 
2009.   Hän on työskennellyt Auroran 
sairaalassa ja Helsingin Lastenklinikalla 
ja ollut mukana jonkun lyhyen jakson 
SPR:n katastrofityössä.  Nyt hän on 
jäämässä eläkkeelle työstään Lastensai-
raalassa.  

Erikoisalani-valintakoneen tulos 
osoitti erikoisalavalinnan osuneen 
oikeaan, sekä lastentautien ja lasten-
neurologian sopivuus oli 78 %. 

Lasta kunnioittaen
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          Lyhyet potilaskontaktit 
ja niiden vaatima välitön 
työ ovat sopineet minulle 
lyhytjännitteisenä hyvin, ja 
olen nauttinut päivystystyön 
kiireestä ja stressistäkin.
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