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Vuoden 2013 kirjoituspalkinnot jaettu
Aikakauskirjan lääketieteellinen toimitus on taas valinnut kuluneen vuoden aikana ilmestyneistä kirjoituksista mielestään parhaat. Selkeän ja sujuvan kirjoitusasun ja
asiantuntemuksen lisäksi palkittavien kirjoitusten valinnassa painottui tällä kertaa erityisesti ajankohtaisuus. Lehden toimitus kiittää kaikkia numeroihin 16/2012–15/2013 kirjoittaneita. Seuraavassa palkittaviksi valitut kirjoitukset ja perustelut:

Anttila Veli-Jukka, Forss-Latvala Leena, Ruotsalainen
Eeva, Laari Maria, Saarelainen Pekka, Kerttula Tuija,
Eskola Jussi (2 000 €)

Tuberkuloosi tarttuu sairaalassa ja
ruumiinavaussalissa – terveydenhuollon
henkilökunnan epidemia
Tapausselostus. Duodecim 2013;129(5):528–35.

Tapausselostusta erittäin harmillisesta tuberkuloosiepidemiasta pidettiin erinomaisena, suorastaan jännittävänä.
Tartunnanlähteen selvittäminen oli vaikeaa. Viisi terveydenhuollon työntekijää sairastui tuberkuloosiin, ja lisäksi
muutaman sadan arveltiin altistuneen. Kun tuberkuloosi
tosiaan tarttuu myös 2010-luvulla, tulee hoitavan lääkärin
vähäisessäkin epäilyssä ottaa näytteet taudin toteamiseksi ja
varmistaa hoitohenkilökunnan suojautuminen mahdolliselta tuberkuloositartunnalta.

Kukkonen Anna Kaarina, Mäkelä Mika, Pelkonen Anna (1 500 €)

Pähkinäallergia – vaikea ongelma kliinikolle
Katsaus. Duodecim 2013;129(12):1263–70.

Katsausartikkeli pähkinäallergiasta on mielenkiintoista luettavaa niin ongelmasta kärsiviä
potilaita hoitaville lääkäreille kuin maallikollekin. Kirjoituksessa muistutetaan oikean diagnoosin tärkeydestä, jotta todelliset allergiset reaktiot hoidettaisiin oikein ja toisaalta taas
turhilta ruokavaliorajoituksilta vältyttäisiin.
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Parikka Hannu (1 500 €)

Urheilijoiden sydänperäiset äkkikuolemat
Katsaus. Duodecim 2013;129(15):1536–43.

Parikka kuvaa ajankohtaisessa katsausartikkelissaan nykyisen käsityksen urheilijoiden sydänperäisistä äkkikuolemista sekä aiheeseen liittyvistä ongelmista. Hän tuo esille seulontaohjelman käytön urheilijoiden oireettoman sydänsairauden toteamiseksi. Terveystarkastuksen yksi pääkohde on löytää hypertrofinen kardiomyopatia, joka tulee erottaa urheiluadaptaation aiheuttamista lihasmuutoksista.
Klefström Juha (1 000 €)

Miksi syöpä leviää, voiko sitä estää?
Pääkirjoitus. Duodecim 2012;128(18):1830–2.

KasvainKasvain

Proteolyysi
Proteolyysi

Kirjoitus on sujuvaa ja värikästä
luettavaa. Klefström pystyy myös
MakrofagiMakrofagi persoonallisesti popularisoimaan
vaikean aiheen: epäselväksi ei jää,
Sidekudossolu
Sidekudossolu
ketkä (tai mitkä) ovat syövän käImusolu Imusolu
tyreitä, vihollisen tukijoukkoja tai
Soluväliaine
Soluväliaine puolustuksen horjumattomia tukipilareita.
SyöpäsoluSyöpäsolu

Uudisverisuonitus
Uudisverisuonitus

Kirves Hetti, Kuisma Markku (1 000 €)

Happihanaa pienemmälle! Rutiinimaisesta hapen annosta
voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä
Pääkirjoitus. Duodecim 2013;129(12):1215–6.

Pääkirjoitus liiallisen hapen antamisen haitoista on hyvä muistutus lääkärien usein unohtamasta asiasta: happeen tulee suhtautua kuten mihin tahansa lääkkeeseen – sillä on käyttöaiheita, vasta-aiheita ja terapeuttinen ikkuna.
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