PALKINNOT

Vuoden 2016 kirjoituspalkinnot jaettu
Aikakauskirja Duodecimin lääketieteellinen toimitus on valinnut kuluneen vuoden kirjoituksista viisi
palkittavaa. Arvioinnin perusteina olivat kirjoituksen ajankohtaisuus, selkeys ja yleinen kiinnostavuus
lukijakuntamme kannalta. Kiitämme samalla kaikkia numeroihin 16/2015–15/2016 kirjoittaneita.

Palkittavat kirjoitukset ilmestymisjärjestyksessä:
Anne Remes, Heikki Tanila ja Merja Hallikainen:

Meneekö muisti menopaussin myötä
– voiko ikääntyvä nainen suojautua
muistisairaudelta?

Tuomas Klockars:

2015;131:1499–505.

Nopeuttaako estrogeenin väheneminen me‑
nopaussin yhteydessä muistisairauden pahe‑
nemista? Ikääntyvän naisen terveys ‑teemanu‑
meron katsauksessa kaari perustutkimuksesta
käytännön ohjeisiin hahmottaa hienolla tavalla
ikääntymisen, hormonien ja muistisairauksien
yhteyksiä. (1 800 €)
Meri Utriainen ja Mika Rämet:

Immuno-onkologia – hopealuoteja
vai joukkotuhoaseita?
2016;132:721–8.

Soluvälitteisen immuniteetin säätelymekanis‑
meihin vaikuttavat hoidot ovat ratkaisevasti
muuttaneet useiden syöpien hoitoa. Immunoonkologian peruskäsitteiden kuvaaminen sel
keällä tavalla on onnistunut katsauksen kirjoit‑
tajilta erinomaisesti. Artikkelin kuvitus ansait‑
see erityismaininnan. (1 800 €)
Outi Hirvonen ja Reino Pöyhiä:

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan
DNR-päätös – uskallanko ottaa puheeksi?
2016;132:844–9.

Potilaan kuoleman lähestyessä joutuu hoitavan
lääkärin ammattitaito koetukselle. Kirjoittajat
antavat lukijalle käytännön työkaluja vaikean
Duodecim 2016;132:2140

asian kohtaamiseen ja elämän loppuvaiheen
hoitoon, eettisiä näkökulmia unohtamatta.
”Ammattitaitoomme kuuluu myös kuoleman
salliminen tilanteissa, jolloin toivoa elämän jat‑
kumisesta ei enää ole.” (1 800 €)
Diagnostiikkakoirat – utopiaa vai
hyödyntämätön mahdollisuus?
2016;132:1216–21.

Virkistävän uusi ja erilainen näkökulma ih‑
misten ja eläinten yhteiselämän mahdollisista
hyödyistä. Koirien 100 000 kertaa ihmisnenää
herkempää hajuaistia on jo pitkään hyödyn‑
netty monella muulla alalla, miksei siis lääke‑
tieteessäkin? Klockarsin katsausartikkeli toimi
myös sysäyksenä sille, että koko vuoden 2016
kesänumerosta tuli eläinaiheinen. (1 800 €)
Satu Lehtola, Jetro J. Tuulari, Linnea Karlsson,
Riitta Parkkola, Hasse Karlsson ja Noora M. Scheinin:

Miten varhainen stressi vaikuttaa
aivojen kehitykseen?
2016;132:1345–51.

Äidin stressi saattaa muovata sikiön kehittyviä
aivoja, minkä seuraukset ovat yleensä kielteisiä.
Onneksi ensimmäisten elinvuosien aikana ai‑
vot vielä muovautuvat, joten varhaisia vaurioita
voitaisiin todennäköisesti korjata oikea-aikai‑
silla interventioilla. Tutkimuksissa ja hoidoissa
tarvitaan neurologian, psykiatrian ja kuvanta‑
misen yhteistyötä. Katsaus osoittaa tämän yh‑
teistyön mahdolliseksi. (1 800 €)
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