
Heli Väyrynen aloitti uutispäällikkönä
Lääkärilehden toimituskunnan uusin jäsen 

on uutispäällikkö Heli Väyrynen. Heli 

tulee Helsinkiin Oulusta, missä hän on 

toiminut viime vuodet muun muassa 

sanomalehti Kalevan terveystoimittaja-

na. Aiemmin hän on työskennellyt Medi-

uutisissa kymmenen vuoden ajan eri 

 tehtävissä sekä uutistoimittajana monissa sanomalehdissä. 

Koulutukseltaan Heli on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Uutispäällikkönä Heli pitää lehden alkuosan Ajassa-sivujen 

sekä verkkouutisten langat käsissään. 

– Minuun saa kernaasti olla yhteydessä. Lukijoiden palaute 

ja juttuvinkit ovat tervetulleita.

Helin saa kiinni numerosta 09-3930834 tai sähköpostilla  

heli.vayrynen@laakarilehti.fi.

Hertta.Vierula@laakarileHti.fi

uutinen

Ajassa | lyhyet

lääkärilehden paperilaatu vaihtuu
Tästä lehdestä alkaen Lääkärilehden sisäsivut painetaan 

uudenlaiselle paperille. Uusi paperilaatu on viimeinen silaus 

ulkoasu-uudistuksessa, joka uudisti lehden taiton viime 

keväänä.

– Valitsimme uuden paperin luettavuuden perusteella, 

sanoo päätoimittaja Hannu Ollikainen.

Paperin pitää myös olla keveää, sillä jakelukustannukset 

määrittyvät lehden painon mukaan. 

Valitun paperin raaka-aineella on PEFC-sertifikaatti. 

Valmiilla paperilla on ympäristömerkeistä EU Ecolabel.

– Ympäristön huomiointi ja kotimaisuus olivat ehdottomia 

kriteerejä valittavalle paperille.

Stora Enson valmistama paperi tehdään suomalaisesta 

kuusesta ja männystä Veitsiluodon tehtaalla. Lääkärilehden 

liitteineen voi kierrättää paperinkeräyksen mukana.

Hertta.Vierula@laakarileHti.fi

uutinen

Tutkijat peräänkuuluttavat sään
töjä musiikin soittamiseen 
leikkausten aikana. Musiikin 
eduista on kirjoitettu paljon, 
mutta tuoreen tutkimuksen 

mukaan siitä voi  olla myös haittaa.
Videotaltiointeihin perustuva tutki

mus kertoo, että etenkin kovalla soitettu 

Tutkijat haluavat säännöt    
leikkaussalien musiikkiin

musiikki häiritsee toisinaan kirurgien ja 
hoitajien välistä kommunikaatiota.

– Mitä kovemmalla musiikki soi, sitä 
huonommin henkilökunta kuuli kolle
gojen puhetta. Hoitajat joutuivat pyytä
mään kirurgeja toistamaan välinepyyn
töjä ja muita ohjeita. Toistelun tarve 
johti usein kiristyneempään ilmapiiriin, 
kertoo tutkija Terhi Korkiakangas Lon
toon University Collegesta.

Tulosten mukaan toistelu myös lisäsi 
leikkauksiin kuluvaa aikaa.

Korkiakankaan mukaan musiikkilaje
ja soitettiin laidasta laitaan. Usein ky
seessä oli kirurgin henkilökohtainen 
soittolista.

Musiikkia soitetaan 53–72 prosentis
sa leikkauksista. On tavallista, että me
lutaso ylittää WHO:n suositukset.

Reggaeta luusahan päälle

Tutkijaryhmä kaipaa musiikin soittami
seen leikkaussalissa kahdenlaisia sään
töjä. Ensinnäkin musiikista tulisi sopia 
koko tiimin kesken ennen kuin leikkaus 
alkaa.

– Esimerkiksi WHO:n tarkistuslista 
voisi suoda siihen mahdollisuuden. Täl
löin huonokuuloiset ja muut, jotka ko
kevat musiikin häiritsevän työtään leik
kauksen aikana, voisivat tuoda huolensa 
esiin, Terhi Korkiakangas sanoo.

Lisäksi volyymiin tulisi sopia rajoitus, 
jota ei ylitetä. Korkiakangas muistuttaa, 
että esimerkiksi ortopedisissa leikkaus
saleissa melu ylittää suositukset muuten
kin. Musiikki vain pahentaa tilannetta.

Korkiakangas katsoo, että media on 
antanut hieman yksipuolisen kuvan mu
siikin soittamisesta leikkaussaleissa. Mu
siikki on rauhoittavaa klassista yleensä 
vain silloin, kun potilas on hereillä. Ai
hetta käsittelevässä tutkimuksessakaan 
ei ole yleensä menty kokonaisvaltaisesti 
paikan päälle.

– Aiemmat tutkimukset ovat keskitty
neet paljolti kirurgien kokemuksiin esi
merkiksi haastattelututkimuksissa tai 
performanssin mittaamiseen kokeelli
sissa asetelmissa, hän toteaa.

– Toivomme, että erityisesti hoitajien 
näkökulmaa tuotaisiin esiin.

Britanniassa tehty tutkimus julkais
tiin Journal of Advanced Nursing leh
dessä. ●

miia.soininen@laakarileHti.fi

Kovalla soitetusta musiikista voi olla haittaa 
leikkauksen aikana.
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