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Kesällä Suomi pysähtyy
Suomessa eletään yhdeksän kuukautta kesää
varten, jolloin Suomi pysähtyy – myös sairaaloissa. Henkilökunta jää lomille, ja potilaat
eivät halua hoitoon. Hoitotakuu unohtuu, molemmin puolin. Leikkaukset eivät tunnukaan
enää niin välttämättömiltä. Pitäisikö hoitotakuukin panna kolmeksi kuukaudeksi tauolle?
Toisaalta sairastaminen on kesällä kaksinkertainen murhe, kun vuoden tärkein aika tuhlaantuu sairastamiseen. Pitäisikö hoitoa itse
asiassa saada kesällä tavallista nopeammin ja
tehokkaammin?
Onneksi nykyisen lääkäritiheyden ansiosta
mökkinaapurustosta löytyy usein nopea apu
kesäisiin vaivoihin, joista voi lukea myös vaikkapa Aikakauskirjan kesänumerosta. Lehdessä
on käsitelty lievempiä vaivoja, kuten eläinten
puremia, loisten aiheuttamia infektioita, kesäkorvaa ja allergioita mutta myös vakavia ongelmia kuten hukkuneen elvytystä tai lasten
trampoliinivammoja. Alkoholinkäytön haitat
ovat myös näitä vakavia, usein kesään liittyviä ongelmia. Vaikka viime aikoina on nähty
orastavaa valoa alkoholinkäytön lisääntymisen taittumisessa ja nuorten suhtautumisessa
juomiseen, kesä on edelleen alkoholin suurkulutuksen aikaa. Jos talvella alkoholin suurkuluttajia on maassamme yli 300 000, kesällä
määrä varmasti tuplaantuu. Suomen kesä täyttyy erilaisista tapahtumista, joita useita leimaa
alkoholinkäyttö. Poikkeuksena voidaan mainita esimerkiksi Jukolan viesti ja Suviseurat,
mutta tapahtumaa voidaan jopa markkinoida
alkoholilla, kuten on laita Kaljakellunnan tapauksessa.
Kesätapahtumille ominaista ovat usein
lähes ylimitoitetut monotoniset urheilusuoritukset, joissa rasitusvammat, nirhaumat ja

hankaumat ovat lähes sääntö. Eteläafrikkalaisessa 65 865 puolimaratonin tai 56 kilometrin
matkan juosseen henkilön aineistossa juoksupäivänä hoitoa vaativan lääketieteellisen
ongelman ilmaantuvuus oli 8,27 ja henkeäuhkaavan komplikaation 0,56 tuhatta juoksijaa
kohden (1). Kaksi juoksijoista kuoli sydäntapahtumaan, molemmat puolimaratonilla.
Tavallisimpia ongelmia olivat rasitukseen
liittyvä pyörtyminen (postural hypotension),
iho-ongelmat, tukielinvammat ja vaikeat lihaskrampit. Lievät ongelmat olivat tavallisempia
pitemmän matkan juosseilla, mutta vakavampia ongelmia esiintyi yhtä paljon molemmilla
matkoilla. Vaativimpiin suorituksiin kuten
triatloniin lähdetään kuitenkin yleensä hyvin
valmistautuneina, mikä vähentää osaltaan
vammojen syntymistä. Toisaalta Sulkavan
soudun kirkkovenesarjaan taas voidaan ilmoittautua hyvinkin olemattomalla harjoituksella
naapurisoutajaan luottaen, jolloin hankaumat,
krampit ja pienet rasitusvammat ovat tavallisia. Keskeyttäminenhän ei kuulu suomalaisen
massatapahtuman henkeen, vaikka kuinka tekisi kipeää. Soutajien rasitusvammat kohdistuvat puolessa tapauksista selkään tai polviin,
ja akuutteja vammoja on todettu 98 soutajan
aineistossa 4,5 %:lla (2).
Urheilutapahtumiin voi liittyä yllättäviäkin
terveydellisiä ongelmia, kuten Tanskassa triatlonkilpailussa 2010 (3). Kaikkiaan 838:sta
osallistujasta 42 % sai rankkasateen jälkeen
merivedessä uituaan gastroenteriitin, joka oli
kampylobakteerin, giardian tai kolibakteerin
aiheuttama.
Kesätapahtumat voivat tarjota lisäksi hengen ravintoa, myös sanan varsinaisessa merkityksessä. Liikuntaan liittymättömiä suurempia

1269

Duodecim 2014;130:1269–70

1270

tapahtumia on tänä kesänä yhteensä yli 90 ja
kirkollisia kesäjuhlia ainakin 20. Australia
laistutkimuksessa määritettiin musiikkifestivaalin jätevedestä laittomia lääkkeitä kahtena
vuotena (4). Tavallisia huumeita löydettiin
kaikista näytteistä, psykostimulantteja vain
tiettyinä päivinä. Vuonna 2011 kannabiksen,
kokaiinin ja MDMAn (ekstaasi) käyttö oli
samaa luokkaa mutta metamfetamiinin käyttö vähäisempää kuin edellisvuoden tapahtumassa. Vain MDMAn käyttö näytti olevan
suurempaa festivaaleilla kuin lähikaupungissa
tehdyssä analyysissä. Roskilden festivaalien
1 772:ta kävijää haastateltiin vuonna 2009, ja
tapahtuman aikana ensimmäisen kerran heistä
tupakoi 9,2 % ja käytti kannabista 9,3 % (5).
Tupakoinnin aiemmin lopettaneista 24 %
tupakoi festivaaleilla, ja kannabiksen käytön
aiemmin lopettaneista 30 % käytti sitä tapahtuman aikana. Uusia amfetamiinin, kokaiinin,
ketamiinin tai MDMAn käyttäjiä oli 0,5 %
mutta tilaisuuden aikana tähän tapaan palanneita 5–10 %.
Jukolan viesti on suomalaisia suurtapahtumia, johon vuonna 2012 osallistui 16 859
kilpailijaa ja noin 32 000 muuta henkilöä. Karhumäki ym. kuvasivat hienosti lääkintähuollon järjestelyt Aikakauskirjassa viime vuonna.
Käyntejä ensiapupisteissä oli yhteensä 478 ja
hoidettuja vammoja 324 (6). Järjestelyt onnistuivat erinomaisesti, ja haitat ympäristölle
kyettiin minimoimaan. Tähän voimme luottaa
muissakin kotimaisissa tapahtumissa, joihin
toivotaan runsasta osanottoa ja kesäistä asennetta.
Aikakauskirjan toimitus toivottaa lukijoilleen hyvää ja turvallista kesää. ■
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