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RAUHAN JA TASA-ARVON
YLIOPISTO
Yliopistot ja kork eakoulut ovat erinomainen tie hyvinvointiin ,
sillä niissä ihmi set voivat hankkia laajan tietämyksen asioista ja
kork eatasoi sen ammattitaidon. Mutta he saav at huomata , ettei se
onnistu ilman kovaa ja jatkuvaa kilpailua. Opiskelemaan on va ikea
pääs tä , opintojen tahti on tehty tiukak si eikä koulutu sta vastaavan
työp aikan saa minen va lmistumi sen jälke en ole lainka an niin varmaa , kuin aikoinaan luuli . Tällaisissa oloissa ei ole mikään ihme ,
että kaikki hyvä ksyvät hiljaa mielessää n kilpailun , sillä se nähdään
aino aksi keinoksi saavut taa haluaman sa asia t.
Yliopistot ja korkeakoulut ovat tie hyvinvointiin , mutta nyk yisin
tämä tie kulkee alituisen kilpailun kautta. Ja tämä tie vie kulkijan sa
hyvinvo intiin , jossa pidetä än keinotekoisesti yllä suht eellista niukkuutta niin , ette i siitä riitäkään kaikill e, vaikka runsauden yhteiskunnassa eletään. Kuitenkin korke akoulut puhuvat kovas ti haluavan sa olla rauhan ja tasa-arvon yliopistoja, mutta kenelläkään ei
tunnu olevan aikaa ja varaa omilta kiireiltään ja kilpa silta an pysähtyä edes miettimään, mitä nämä ajatukset vaat isivat itsekut aki n
tekemään , etteivät ne jäisi pelkik si puheiksi ..Ne eivät toteudu itsestään , kun o missa toimissamme keskity mm e ko ko ajan aivan muuhun kuin rauh an ja tasa-arvon edistämiseen.
Kuopio ssa 17.2.1982
Matti Kova nen
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HLL Helena Markkanen väitteli
12.02. 1982 tohtoriksi Kuopion kork eakoulussa aiheenaan iensairauksien
hoidontarpeen määrittely suomalaisella aikuisväestöllä.
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon v. 1949 syntynyt Helena Mark kanen on suorittanut Turussa 1974 ja
vuodesta 1975 hän on toiminut parodontologian y liassistenttina Kuopion
korkeakoulussa.

.

Milloin aloitit tutkimustyön?
- Jo opiske luaikana o lin muk an a »ha rras. telijana». Var sinai sen oma n tutkimustyön
a loitin Ku o pioo n tultuani.
Oliko Sinulla joitakin erityisiä syitä, miksi
ryhdyit tutkimustyöhön?
- Ens inn ä kin o len aina ollut kiinno st unut
tutkimu styös tä. Toi seksi tu o lloin 70-luvun
pu o livä lissä Ku opi on kor keako ulu o li nu ori
eikä tu t kim ustyöhön ha mma slääk eti eteen
ala lta täällä vielä pa ljonkaa n o llut mahd o llisuu ksia.
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Minull e tarjoutui mahdollisuu s aloittaa
lähinn ä epid emiologi sta tutkimustoimintaa.
Muita silloin mukanaolleita olivat mm.
Ilkk a Pau nio ja Matti Rajala. Tuolloin
aloitettu Savon Sellun henkilökunnall e
tehty tut kimus ja sen pohjalta saa dut ju lkaisut ova t osa na vä itöskirjaa.

Mitä aiot tehdä jatkossa, jatkatko tutkimustyötä?

- Seuraavaks i valmi staudun kliinisen parodontologian
spesiaalitenttiin, joka on
syyskuussa. Tulevaisuude ssa mahdolli sesti
jatkan saman alan tutki mu sta. To isaa lta
nyt olisi mahdollisuu s ryhtyä tutk imaan
jotakin aivan uutta , mutta ainakaan toistaiseksi tällaisia uusia suunnitelmia ei o le.

Kuinka tutkimusta käytännössä tehtiin?

- Ko ko pap eritehtaan henkil ökunta ja
työntek ijät (yhte ensä lähes 300) tutkittiin
kl iinisesti kak si kertaa yhden vuod en väliajoin ja röntgenkuvattiin.
Potil as tuoli ja
rtg-laitteet vietiin paikan päälle.
Väit ös kirjan toine n tutkimu s liitt yy Kan sa neläkelaitoksen Mini-Suomi tutkimuk see n.
Otos koost ui 8000. 30 vuot ta täyttäne estä
suoma laisesta, ja tutk imuksessa tarkaste ltiin Savon Sellun projektissa löytynei tä
o ngelmi a iso mm assa ja edu stava mma ssa
o toksessa. Tämä tu tk imus al koi 1977.

Minkälaista parodontologista tutkimusta
Suomessa nykyisin tehdään?

- Perinteisesti Suomessa o n tehty ns. parodonto logista perustutkimu sta. Muualla
maailmassa epidemiologi sta tutkimusta on
teht y run saammin alka en jo 50-luvult a
läht ien. Nykyi sin sitä tehdään täälläkin
ene mmän . Yliopistoi sta on Turussa näihin
aikoih in saa kka suunt auduttu biokemian
puolelle , Helsingissä epidemiol ogian ja
Kuopiossa tä hän saa kka tehdyt tutkimuk set
ova t o lleet molemmilt a suunnilta.

Kuinka paljon käytit aikaa tutkimustoimintaan ja väitöskirjan kirjoittamiseen?

Parodontologian tulevaisuus yleensä?

- Tein työtä aina, kun sop ivaa väliä oli.
Äitiysloman aikana se oli pöytä laat ikossa
lähe s vuoden. Palj on aikaa vievää n vä itöskirjan viime istelyyn käytin öiden lisäksi
myös niitä päiviä, jollo in klinikkavuoroja
ei ollut. Tarpee llista taustatukea sain mm.
p rofessori Matti Knuuttilalta. Perhekin jaksoi ymmär tää loppuun saakka. Aviomies
on itsekin vä itellyt, joten tutkimustyö on
tavallaan »yhteinen harrastus». Tosin väitöstilai suuteen laskett iin kotona päiviä, ja sen
jälk eisenä aamuna a lkoi Markkasen perheessä uusi ajanlasku.

- Sen mer kitys kasvaa jatkossa. Ihmi set
ova t jo nyt alkaneet yleisesti kiinno stua
hampaiden tuk ikudossairauksista. Yhä
useammin poti laat kyselevät hamma slääk äriltään tietoja iensairauks ista ja niid en
hoitomahdollisuuksista.
Yleisen mielenkiinnon heräämistä oso itt avat mm . lehdis sä
aiheesta esiintyvät kirjoitu kset ja myös esimerkiksi se, ett ä alalta tehdystä väitöskirjasta kiinnostuvat lehdistö ja TV.
Haas tatteli Taina Kauppinen

*****
LYHENNELMÄ VÄITÖSKIRJATYÖSTÄ

Helena Markkanen :
Periodontal treatment needs in
Finnish adults.

Hampa iden kiinnit ysku dossa ira udet ovat
merkittävä aikuisväestön hamp aiden men etyksen syy ja sa malla myös su uri kan sa nterveydellinen o ngelma. Niiden ehkäisyn

merkitys tulee ajan myötä vain lisää nt ymään hampaattomuuden
vähent yessä karieksen ehk äisyn ja hamm as lää käripalvelu jen parantumi sen myötä.
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Tulosten pohjalta pyritään rakentamaan
väestötason tilanne , jolloin väestötasolle
heijastettuna lieväastei sta ientulehdusta sairasti näin ollen 300 000, sensijaan keskiasteista 750 000 ja vaikea-as teista (yli 6 mm
ientaskut) , joka vaatii jo ienleikkausboitoa ,
sairasti 400 000, mikä on neljäsosa hampaallisesta 30-vuotta täyttäneestä suo malaisesta väestöstä. Se, miten hoidontarve jakautuu väestössä, on merkityksellistä hoitohenkilökunnan työnjakoa ajate llen. Tässä
tutkimuksessa kotihoidon opetus ja motivointi vei hoido ntarp eesta neljäsosan ja
kun tähän lisätään hamma skiven poistamisen ja paikkojen kiillotuksen osuus, hoidontarpeesta katetaan kolme neljäsosaa, vain
yksi neljäsosa jäi parodontaalikirurgian
osalle.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ham paiden kiinnityskudossairauksien esiintymisen ja hoidontarpeen selvittäm inen suomalaisella aikuisväestöllä. Tämän lisäksi tarkoituksena oli kehittää ja testata kiinnity skudossairauksien hoidontarpeen mittaamiseen käytettävää kliinistä menetelmää, joka
soveltuisi su urienkin väestöry hmien hoi toon tarvittavan työajan arviointiin. Tämä
voitaisiin sama lla käyttää hyväksi hammaspalvelujen tarpeen arvioinnissa aikuisväestöllä.

Tutkimus muodostui kahdesta pää osasta,
jossa ensim mäisessä tutkittiin erään kuopiolaisen paperitehtaan kaikki työntekijät ja
henkilökunta. Tutkimus koos tui kahdesta
vuode n väliajo in tehdystä kliinisestä, röntgeno logisesta ja kolmesta kyselytutkimuk sesta, jotka tehtiin tehtaan työterveysasema lla. Tutkimuksen toinen osa käsittää
ed ustava n otoksen, 8 000 henkilöä, suomalaisesta 30 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Tämä tutkimus on osa Kansaneläkelaitoksen Mini-Suomi tutkimusta , jonka kenttätutkimus tehtiin vuosina 1977- 80.

Tilanne on vakava tältä osin , ja on syntynyt
aikui sväestön osa lta kymmenien vuosien
kuluessa, koska iensairaudet ovat pitkäaikainen hitaasti syntyvä sa iraus. Kun
tämän päivän nuoret ovat aikui sia, tilanne
muuttuu, eli tilanne on dynaaminen. Muutos esimer kik si hamp aide n säi lymisestä pitempää n lisää parodontaalista
hoidontarvetta , mutta preventiikkakin
tuottaa
tuloksia. Mahdollisen muutoksenkin huomioon ottae n parodontaalinen
hoidontarve tulee muodo stamaan suuren osa n
hampaid en kokonai shoitotarpeesta.

Tutkimuksen tulokset osoittiva t , että ylivoimaisesti su urin osa molemmista tutkituista väestöryhmistä sa irastaa jonkinastei sta hampaiden kiinnityskudossairautta
ja
sen, että 30-vuotta täyttäneessä väestössä
hoidontarve laskettuna Maailman terveysjärjestön vuodelta 1978 olevan suosituk sen
mukaan oli 195 minuuttia hampaalli sta henkilöä kohti , siis kolme tuntia vuodessa.

*****
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VIIME VUONNA
JERUSALEMISSA (1.8.-3.10.)
Kolmen vuoden hellittämättömän työn tuloksena sain 1. elokuuta 1981 paremman
puoliskoni Fransun houkutelluksi
lentokoneeseen. Kööpenhaminas sa, missä matkaa ei onneksi enää voinut perua , saimme
kuulla ikäviä uutis ia Ma'ale Hahamishan
kibbutsilta , jonne ol imm e menossa. Paria
päivää aiemmi n PLO:n terroristit olivat
ampuneet Ma'alen pysäkillä paikallisliikenteen bussin, niin että neljä matkustajaa haavoittui. PLO:n uuti sle hti Falastin athThawra kommentoi tapausta seuraavasti:
»Tarkkailtuaan
huolelli ses ti vihollisen sotilaskohteita , vallatuilla a luei lla toimivat
sissi mme väijyivät vihollisen sotilaslinjaautoa Jerusalemin ja Ma'ale Hahamishan
välisellä t iellä. Automaattia sei n varustautuneet soti laamme hyökkäsivät auton kimppuun ja onn istuivat pakenemaan paikalta
suunnite lmien mukais est i.»

kot ja moskiittoverkko.
Ov en yläreunaan
jäänyt 1/2 cm:n rako takas i ilm as toinn in
myös yöllä. Kivi lattia oli helppo pitää puhtaana sikä läisellä menetelmällä: ämpärillä
vettä sisään ja lastalla ovesta ulos. Ympäristö oli kaunista , mutta karua: vettä ei ollut
satanut n. 4 kuukauteen.

000

Karmel-yhdi sty s oli järjestänyt meille paikat
30 suomalaisnuoren
ryhmään kyseise lle
kibbutsille ( 15 km Jerusa!emista)ja FID SIC
minu lle toiseksi kuukaudek si vaihto-oppilaan paikan J erusalemin yliopiston suukirurgian osastolle. Tel Avivin lentokentä ltä
lähd ett iin bussilla kohti Juudean vuoristoa.
Bussi hajo si tiety sti juuri pimeimmässä
so las sa keskellä erämaata, eivätkä ohiliikkuvat autoilijat uskaltaneet yöllä pysähtyä terroristien pelosta tienposkessa viittovan bussikuskin kohdalla. Ennen aamua
pääsimme kuitenkin perille uudella bu ss illa
ja loppuyön yr itimme nukkua välittämättä
ulisevista koiri sta ja onnettomasta var pusesta, joka oli tehnyt pesänsä ikkunamme
yläpuo lelle ja kääntyili yhtenään pah noillaan.

000

Ryhmämm e emoha hm ona toimi Osnat
(Sinik ka Töyrylä) , jonka luo mentiin ilojen
ja murheitten kanssa ... eikä tur haan.
Suomalaisista pidettii n siellä ja niinpä työneuvottelu ssa tahtoi syntyä riitaa siitä, miten suo malaiset kull oinkin jaetaan er i pomoj en kesken. Työtä te ht iin ah nehtimatta,
yleensä 6 tuntia a lk aen kello 6 aamulla.
Keskipäivällä ol i tapana viettää haf sakaa
eli nukuttiin 2-4 tuntia kuumimman ajan
yli. Kibbut si n perusperiaatteita on se, että
j okainen antaa kykyj ensä mukaan ja saa
tarpeittensa mukaan. Yhtei shenki ol i hyvä ,
va ikka asukkaita oli noin 300. Yht eisruoka lassa saatiin kolmasti päivässä hyvää ja
monipuolista ruokaa.

000

Aamun valjettua rup esimm e varovaisesti
tutkimaan , minn e oikein olimm e joutuneet.
Kodikkaan hu o neem me turvallisuuden tuntua lisäs ivät oleellise sti ikkun an rautaristi-

000

Kibbut sin nimi o li suomennettuna
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Viiden

nou su, mikä viittaa paitsi aam uh erätyksen
ajankohtaan
myös kibbutsin traagiseen
syntyhi storiaan . Run saat 40 vuotta sitten
joukko nuoria Puolan juutalaisia oli tullut
niille seudui lle perustaak seen kibbut sin.
Sijaintipaikasta johtuvat erim ielisyydet loppuivat siihen , kun heistä viisi eräänä yönä
murhattiin tuolla kukkulalla. Seutu oli hedelmätöntä kivierämaata. Alkuaikojen ongelmia kuvastaa se, että ensimmäisille hedelmäpuill e piti tehdä dynamiitilla kolot
kallioon, kallio tosin on aika pehmeää.
Tällä hetke llä kibbutsin suurin tul onlähde
on matkailu; hotelli ssa on tilaa 400:lle raikasta vuoristoilmaa kaipaavalle . Erikois uutena oli oma karamellitehdas ja ilmaine n
hammashoito kibbutsin vakinaisille asukkaille.

älykästä kansaa.
000

Oman a lansa huippu oli se israe lilain en
Talla-mirri , joka oli päättänyt muuttaa
meille asumaan. Eräänä päivänä istuimm e
hafsakan jä lkeen pahaa aavistamattomina
majas sa mme kahvikupposen ääressä, kun
ovi rampsahti auki ja hurjan näköinen
kulkukis sa käveli sisään ja ilmoi tti kansainvälisellä kielellä haluavan sa juuri sitä rahkapiirakkaa , mitä olimme syömässä. Veimme
sen ulos, mutta lopulta hellyimme , kun se
yhä uudelleen ja uudelleen itse avasi oven
roikkumalla etukäpälillään ovenkahvassa.
Nypimme takiaiset sen turki sta ja kannoimme sille kilvan syö tävää ruokasalista ja niin
meistä tuli ylimmät ystävykset. Vastapalveluk si Talla piti skorpionit ja tarantellat
loitommalla huoneestamme. Talla huolehti
myös Osnatin mustien hurttien kunno sta
juoksuttamalla
niitä päivittäin perä ssää n
ympäri kylää , lopulta se aina kiipesi puuhun tai katolle ja katseli sieltä vahingoniloisena. Osasi se kyllä sitten kerätä pisteet
kotiin naukaisemalla surkeasti, jos joku
ihminen sa ttui tulemaan paikalle.

000

Hammashoitola oli erään kak sikerroksisen
talon alakerrassa, potilaat odottivat vuoroaan tuuhean puun alla penkillä satoi tai
pai stoi . Lina oli monitaitoinen ja innokas
työssään. Kun hammaslääkäri lähti 3 viikon
lomalle , hänen piti vannottaa Linaa, ettei
tämä rupea itse käyttämään poraa, va ikka
kuinka tekis i mieli. Lupauduin sä rkypäivy stäjäksi ja olin ylen onnellinen, ettei potilaita
ilmaantunut kuin yksi koko aikana. Sekin
väliaikaisesti sementoimani muovikruunu
putosi sittemmin Välimereen, eikä sitä sen
koommin nähty. Hamma shoitaja puhui
sujuvasti hepreaa ja jiddishiä ( 1/3 hepreaa ,
l/3 saksaa ja 1/3 puolaa), jota hän väitti
sa ksak si. Vastaanotto ei ollut viimeistä eikä
sitä edellistäkään huutoa, instrumentit olivat suunnilleen samoja kuin Suomessa,
lääke- ym. purkki en sisä ltö jäi enimmäkseen
arvoitukseksi, hyvästä tulki sta huolimatta.
Silloin ymmär sin, miten tärkeää olisi osata
muutakin kuin kauppanimet.

000

Suomalaisia sillä seudulla ol i ko so lti: viereisessä Kirjat Anavimin kibbut sissa noin 30
ja parin kilometrin pää ssä Jad Ha shmonan
kibbutsilla noin 50. Jad Ha shmonan kibbutsin ovat suo malai set uskova iset perustaneet
niiden kahdek san juutalaisen muistoksi ,
jotka so dan aikaan luovutettiin Suomesta
sa ksala isille. Kibbut silla asuu suomalai sten
lisäksi pari perhettä messiaani sia juutalaisia eli Jeesuks een uskovia juutalai sia. Risti
ja Jee suk sen nimi ovat juutalaisille ede lleenkin pahennu s, vaikeinta on ymmärtää
jos jo ku juuta lainen tulee uskoon, niinpä
messiaaniset joutuvat toimimaan puolittain
sala ssa.

000
000

Hep rean kieli ei ole onnek si niin kauheata
kuin voisi kuvitella. Paitsi että se kuulo staa
kauniilta , se on kieliopiltaan systemaattisuude ssaan lähellä matematiikkaa. Eliezer
Ben Jehuda elvytti kielen uudelleen puhe kielek si vuo sisada n vai ht een tienoilla , hepreahan oli pitkä än pelk äs tään Jumalanpalveluskieli. Jos ensin oppii kirjaimet ja
vokaalimerkit ja sitten oppii p itämään kirjaa oi kein päin kädessä ja lukemaan takasivul ta alkaen oikealta vasemmalle , niin on
vielä toivoa ... Vähitellen vo i unohtaa vokaalim erkit , niit ä ei nimittäin yleensä käytetä. Kaikenk aikkiaan jäi sella inen kuva,

Juutalai suu s näkyi hyvin selvä st i jokapäiväisessä eläm ässä . Perjantai -iltana auringo n laskettua alkoi sapa tti , joka oli todella
lepopä ivä: edes bussit eivät kulkeneet.
Sapatti o li myös todellinen ju hlap äivä,
joka aloitettiin
perjan tai-iltan a sapatt iaterialla. Kaikki kibbutsin as ukk aat kokoontuivat yhtä aikaa parhaissa pukimissaa n va lkoisin liin oin kat ettuun ruokasaliin. Joku luki kappaleen Raamat usta,
2 sapatti kynttilä ä sytytetti in ja toivotettiin
sapattira uhaa »Shabat shalom ». Sen jälkeen
laulettiin yhde ssä sapatti lau luja Uos osattiin
hepreaa). Ateria lla tariottiin aina paistettua

että ju utalaiset ovat varsin kekseliästä ja
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kanaa yrttien kera , viiniä ja leipää. En pää ssyt selville , mikä symbolinen merkitys niillä
oli. Minull e tul i a ina mieleen Pyhä Ehtoollinen.

levitimme makuupu ssimm e Gennesaretin
ranna lle, nuotiota po ltetti in läpi yö n ja koko
ajan oli joku vartiossa , muut uinuivat onnen
un ta. Aut uuk sien vuoresta jäi mielee n hirmuin e n lauma nä lkiintyn eitä kissoja kirk on
ympäri llä. Fran sun mielestä ehd ott omasti
para s nähtä vyys oli J erusalemin ke sku stassa
sijait seva turk ulaisen juuta laispa riskunnan
omistama kahvil a W iipuri , mistä sai suom ala ista kahvia ja pullaa.

000

J erusa lemin yliopiston suukirurg ian osaston löytäm isee n tarvittiin a imo a nnos kär sivällisyyttä ja kek seliäisyyttä sekä kaikki
käytettävi ssä ole va kielitait o, mutta viimein
olin leikkaus sa lissa va lkoinen telttama llinen kaa pu päälläni . Opi ske lijoi lla oli loma aika , mistä oli yksi etu: näin kaiken jänn ä n
ihan lä heltä ja sa in kuu lla erinomaisia selostuks ia englannin , sa ksa n ja jopa ru otsin
kielellä. Henkilökunta oli hyvin ystävällistä
ja sa in vapaasti tulla ja mennä milloin halusin ja katsella mitä halusin ja halu sinhan
minä. Leikkaus sa leja oli neljä . T oi menpit eet
ol ivä t enimmäk seen ekstraktioita , yhdessä
hu oneessa kä yte ttiin yleisa nestesiaa . Peru skoulutetut hamma slää kär it eivä t saa po istaa viisa ud enhampaita ollenkaan, opiskelijat eivät tee leikkauksia. Leikkaussa leissa
työ skentelivät tohtorit Kishin owski , Zelzez
ja Zohar. Myös osasto n johtaja professo ri
Lewi-Epstein nä htiin usein hyväntuulisena
ja leikkaussalissa j ota in e rikoi sempia leikkauk sia tekemässä. Yleisanestesiaa kä yte ttiin yleensä pikkulasten
mait oha mm asekstra kt ioissa.

000

Juuri ennen läht öä mm e vietettiin j uut a laisten uutta vuotta eli pa suunan so iton juhlaa ,
niin alkoi vuos i 5742 . Uusi vuosi o n tilinteo n aikaa, ju utalai set käyvä t silloin pyytä mä ssä toi siltaan anteeksi menn een vuoden
rikkeitä ja ovat jo pa öisin ruk oile ma ssa
synagoogissa. 10 päivää sen jälk een on
suuri sov itu späi vä eli jo m kippur , j olloin
usko taa n Jum a lan lyövä n leima n ede llisen
vuoden töille ja päättävän kunkin kohtalos ta tul eva na vuonn a.
000

Suos itt elen jok aise lle matkaa Isra eliin.
Mene, kysele, kat sele ja kuunte le ja mu odosta sitt en vasta mielipide tuosta maasta.
Kannattaa menn ä kan sa n pari in töi hin kib-

butsille, että tutustuu tavallisiin ihmisiin ja
heidän arkie lämäänsä. Hamm as lääkär in
töihin pää see vasta val mistumi sen jälkeen
tietyille kibbut seille (esim. T zova ), mutta
op iskelijan a kannatta a käy ttää hyvä kseen
mahdollisuutta
päästä vaihto-o ppil aa ksi
jok o T el Avivin tai Jeru sa lemin yliopi st on
klinikall e. Kielitait o tai sen puut e ei ole este
matk a lle, ainak in basaar eissa pärjää pelkällä savo n murt eella.

000

T yö tavois sa ei ollut o leellisia ero ja suomalaisii n verra ttun a. Luuta louhitt iin mieluummin vasa ralla ja taltalla kuin poralla.
Reik ä liinaa en nä hn yt koko aikana enkä
osa nnut ihmetystäni millään sivistys kielell ä
ilmai st a. H am ma slää ket iede on Israelissa
hyvin korkeata so ista, vaikka j o issakin lähinnä filosofisissa kysymyksissä Suomen
klinikoi lla ollaa n eri miel tä . Ha mm as lääketietee n op iske lu kestää 6 vuotta ja vasta valmist um isen jä lkeen saa to imia ha mma slääkä rinä. Useimpien opiskelijoiden on pakko te hd ä työtä lukuk a usien ai ka na , sillä
lainoja o n va ikea sa ad a . Inflaatiopro sentt i
on yli sa ta vuo den 73 sodasta lähti en.
Vaihto-op pi laiden yhd ys mieh en Nitzanin
näi n pari kertaa ohime nn en. H ä n oli juuri
a rm eijassa eikä ehtin yt olla palj on yliopistolla. Mutt a valpa s henkil öku nt a tutu stutti minut ai na uuteen os a stoo n, kun a lo in
näy tt ää ikävystynee ltä.

000

Vä lillä annan ajatuksen lipua yli st ressiSuomen, 60°C takai sinp äin ajassa ja mietin ,
miksi mittaamm e aika a mm e tunteina, vuosin a tai ma rkkoina , joiden annamme pila ta
hyvän tuul e mm e. Rega , rega (ta rko itt aa
suun nill een »ä lähän hätäile ») sa nott iin ,
kun bussi oli esim. tunnin myö hä ssä. Oli
aikaa ot taa pien et pä iväunet ja istu a illa lla
nuoti o lla let tuj a pa ista mass a ja laul a ma ssa.
Teki sipä mieleni sa noa kuten juutal a iset
lähes ka hd en vuosituhannen aja n ympäri
maai lmaa: »Lesha na , haba'a be J eru shalaim» , »Ensi vuo nn a Jeru sa lemi ssa» .
0 00

000

Salme Hartikainen
Lääkärinpolku, 73200 Varpaisjärvi
puh. 977-71356

Mieleenpa inu va ol i yöpym inen yli miljoonan tähden hotelli ssa. Olimme kibbutsilta
bu ss iretk ellä Galilea ssa ja illan pimete ssä
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Kolme Kuopion korkeakoulun opiskelijaa oli auto-onnettomuudessa. He kuolivar
ja joutuivat taivaan portille. Portilla odotteli Pyhä Pietari tulijoita. tervehti ja lupasi
vastata jokaiselle yh teen kysymykseen ennen peremmälle käyntiä.
Ensimmäiseksi ehätti kysymään hoitotieteen opiskel,ja: - Milloin tieteenalamme
nousee sille kuuluvaan arvoonsa muiden joukossa?
-Ei vielä kymmeneen vuoteen, vastasi Py hä Pietari lempeästi. Hoit otieteen opiskelija puhkesi kyyneliin ja lähti pois.
Fysiikan opiskelija kysyi vuorostaan: - Milloin riittää kaikille lääketieteelliseltä
fysiikalta valmistuville sairaalafyysikon virka?
- Ei vielä sataan vuoteen, vastasi Pyhä Pietari lempeästi. Fysiikan opiskelija pillahti
itkuun ja lähti pois.
Viimeisenä esitti kysymyksensä hammaslääk etieteen opiskelija:
- Milloin saadaan hammaslääketieteen osaston sisäiset asiat kumoon ja päivänvaloa kestäviksi niin, ettei meille naura puoli korkeakoulua?
Pyhä Pietari purskahti itkuun ja lähti pois.

Pasi Hämä läinen

PIETARIN KIRJE
Kollega Ari Tolvanen esitti viime Dentikkelin numerossa kysymyksen , jonka voisin
muotoilla myös näin: Miksi hammaslääketieteen osaston asioista muualla korkeakoulu ssa puhuttaessa
osaaottava
hymy
karehtii puhujien kasvoilla.

70-luvun Kuopion korkeakoulu tunnettiin
ennakkoluulottomasta
hengestään, jossa
kaikki korkeakouluun
kuu luvat ryhmät
hallinnollisesti tasavertaisina voivat kantaa
kortensa kekoon korkeakoulun kehittämisessä ja eteenpäin luot saa misessa. Hallintoasetusta (737175) laadittaessa siihen kirjattiin tästä selvät pelisäännöt. Jokaisella ryhmä llä on vastuuna laista päätösvaltaa, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Tämä järjestelmä toimii Kuopion korkeakoululla yhtä osastoa lukuunottamatta
kiitettävästi. Kaikkien osapuolten on mahdollista saa da mielipiteensä kuuluviin ja päätös
on tarkan pohdinnan tulos, sillä on juridinen merkitys ja sen oikeellisuudesta vastaa
esitt elevä virkamies. Päätöksen jälkeen kaikilla on velvollisuus sitä noudattaa , vai kkapa pitkin hampainkin , onhan se synty nyt
asetuksen säätämässä järjestyksessä.

Kuopiolaisten hammaslääketieteen
opiskelijoiden keskuudessa vallitsevan ahdistavan,
kireän ja hyvin hedelmättömän ilmapiirin
taustalla ei ole osoitettavissa yhtä tai kahta
syytä. Jokai se llahan tuntuu olevan tavoit teena selv itä mahdollisimman
äkkiä poi s
tästä laitokse sta keinoja kaihtamatta.
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Kuit en kin uud en opp1m 1sen, ke hittymi sen
ja henk isen kasvun tule e olla iloinen , positiivin en tapahtuma , j oka tuottaa tyydytystä kai kille siih en osa llistu ville.

Mihin vä itt eeni peru stuu? Se, mitä on,
näk yy avo imin silmin kat sellessa. Se, mitä
pitäi si olla, löy tyy kirjoitettuna laista Ku opi on korkeakoulu sta (843/70), aset uksesta
Kuopion korkeak oulun väliaikaisesta ha llinnosta (737/75), asetu ksesta hamma slääk etietee llisis tä tutkinnoi sta (290/76),
Kuopion korke a koulun hammas lääketieteelJisen koulutu sa la n tutkint osää nn östä ja
Kuopion korkeakoulun hallituk sen pöytä kirjoista. Päätösvalta mm. kliinistä opetu sta
ko skien on sääde tt y korkeakoulun halli tuk selle. Viralli sest i käsitelty, voimassaoleva aineisto on varsin niukk a ja ylima lk ainen , kä ytänn ön ka nnalt a arvoto n. Myös
kaikki muut asiat kork ea koulun ha llitus
vo i o tt aa kä sitelt äväksee n, va in op int osuorituste n a rvo st elu a kos kevat riita-asiat
ratkaisee kolm ijäse nin en tutki nta la ut akunta.

Vallitsevaa hämäryyttä voidaan tällä kert aa
tarkastella pe lkästään hallinnolliselta kannalta. H ammas lää keti eteen osas to osas toneuvosto käsitte lee asioita, rutiiniasioita
kunnioitettavan määrän. Asiallisesti ja tyylikkäästi menee näistä asioista suur in osa.
Ku ite nkin jatk uvast i tule e osastosta korkeakoulun keskushallintoon
eli hallitukselle
ja ball intov irastolle esityks iä , jo iden sisä llössä valm iste lutavassa, käsittelyssä tai
muu;sa seika ssa on jotain hilpeyttä tai
surkuhupa isu utta herättävää. Nämä ovat
karistaneet viimeisetk in a rvova lla n ripp eet
kaikkien osaston es itysten ympä riltä, myös
as ialliste nkin .

Kätevään korttitalosysteemiin
perustuva
asioiden hoito menette lisik in , ellei joukkoo n
eksyisi mie lett öm iksi koettuja ta i liia llisuuksiin meneviä , omavaltaisia mää räyksiä.
Näitä ei edes hienotunteisuu s enää vaa di
nouda tt amaan. Raja oi kea n ja väärä n normin vä lillä häm ärtyy esii ntulle in e seu rauksineen.

Tämä on opiskelijoiden asioiden kannalta
kuitenkin sivuse ikka. Paljon enemmän harmia ovat aiheuttaneet asiat, joita ei ole saatettu viralliseen käsittelyyn. Vira llisesti käsiteltäe ssä asiat johtaisivat joko hankalaan

kompromis sipäätökseen tai olisivat epävirallisen valtak likin intressien vasta isia.
Klikkiin ei luonnolli sesti kaan kuulu yhtää n
opis kelijaa sekä opettavasta ja avustavasta
henkil ök unnastakin vain osa. Klikin kokoonpano ja rintamajako vaihtelee tilanteen
mukaan . Ko ska ky se o n täysin epävirallisesta orga nisaatiosta , kenelläkään ei ole
vastuuta tehdyistä päätök sistä ja keskinäisten so pimu sten kolmannelle osapuo le lle
aiheuttamista hanka luuksista. Hallitu smuodon virkavastuupykälää ei voida sove ltaa.

Ylioppi lask unn an hallitus on puuttu nut
mm. tähän villiin tilanteese en hamma slääketieteen
osastossa
koulutu so hjelmajaosto lle lähettämässään kirjeessä. Kummilapsen osaan päässyttä osastoa kumm isetä
tarkkai lee varmasti tulevaisuudessakin.
Sitten, kun kaikki voivat suhtautua toisiinsa
kuten sivistyneen ihmis en ominais uuksiin
kuuluu , suvai tsevai suuden ja kes kin äisen
kunnioitukse n se kä mie lipiteenvapauden
vallitessa, sitten on odotetta vissa rakentava
tilanne , sama nlainen , mik ä muualla Kuopion korkeakoulussa on vallinnut ja vallitsee jatkuvasti.

Aikojen mittaan näin on synt ynyt opiskelijoita koskeva kieltojen ja käskyjen viidakko , joka ihmisten vaihtuessa on saan ut
enemmän ja enem män uskottavuutta.
Ko rttitalon kaltainen rakennelma on tehokas ulkomuodoltaan , nopeasti rakennettavissa ja muunne ltavissa. Opiskelijoiden pelotteluun se sopii varsin hyvin. Kliini sen
opetuksen järjestelyt ovat tällai nen ko_rttitalo , järjestelmä on yhtä vahvalla pohJalla
juridisesti. Korttitalon päätöksie!1 sisä lt~ä
voidaan vaihtaa samassa tahdissa kllln
mustalainen
hevosta. Turvallisuuden
ja
luottamuksen ilmapiiri järkkyy vähemmälläkin.

H en kisen tason korkeudesta Kuop iossa ollessani olen saanut muutaman kerra n kouraisevan kuvan toimiessani yhte isten asioiden parissa: kahdesti minut on uhattu tappaa, toisella ker ralla oltiin jo operatiivisella
asteella, kahd es ti on luvattu estää valmi stumin en, työttömyyttä ja tentt isimputu sta on
niinikään luvattu pienimmästä
kiusasta
raportoimattakaan .
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BLOOD, SWEAT OR TEARS?
Sinä päivänä vak uutin itselleni useaan otteeseen:
»Tietämä tt ömyys luo pelkoa. Mistä minä tiedän,
mitä piileviä manuaalisia kykyjä minulta saattaa
löy tyä?» Ti eten kin oli myös mahdo llista, että ne
kyvyt osoittautuisivat piileviksi eli niitä ei löytyisikään.
Sinä päivänä aloitin ha mp aan morfologian kur ssii n kuu luvat harj o it ustyö t fan tom-sa lissa . Tarkoitukse na oli va laa vahasta o ma , kylläk in assistentin hyväk sy mä , ve rsio hampai sta pu o lityhjiin
kip sileukoihin. Astuessani sisään fantom-saliin
sydämeni ol i muis taakseni joko kurku ssa, kintaan peukalossa tai sitten vallan syrjällään .
Kylmän rauha llisesti vaan, baby. lt 's o nly hot
wax!

Kaikki a lkoi sujua huomattavasti

helpo mmin
heti, kun käteni lak kas ivat vapisemas t a ja instrumentit suostuivat yhte isty ö hön . Jähmettyn yt
vaha al koi saada jo nkinlai sia mu otoja ja hahmottua hampa aks i.

Ensimmäinen assistent in lähestymisyrity s: »Minä tätä alaykköstä .. » Säihkyvää hymyä voi tietenkin käyttää tehokeinona, mutta assistentt imme »Max K . Jacobsson» ja »Kauko J. Röyhkä»
kertoivat kuitenkin kylmiä totuuksia vahahampaiden valannasta: »Ham mashan ei ole laudanpätkä eikä ienraja oja». Tai: »To siaan, tämä
todella muistuttaa hyvin paljon rugby-palloa ».
Alussa va llinneen yleisen hiljaisuuden tun nelma
keveni ja huuli a lko i lentää. M ielia lani vaihte livat innostuksesta syvään masennukseen. Ih ai ltavan inhimilliset assis tenttimme jaksoivat kuitenkin ymmä rtää ja hyväksyä vähitellen valmistu via vahahampaitam me.
Mor folog ian ku rssin fantoro-töitä ei sittenkään
olisi kannattanu t kammota, vaikka sop iva annos
adrena liinia olikin ta rpeen. Tärkeää on ottaa
asenne: Ota kipsistä kiinni ja lähde Kaken kanssa
rokkaamaan!
tervei sin F.S . Cusp , hoo äl kaks

KARJALAINEN OSAKUNTA
.. .. -..
NIILLE JOTKA YMMARTAVAT
Kuopiolais een hiljaise loon tympääntyneet karjalai set ja karjalaismieliset panevat
nyt tuulemaan: Kuopion korkeako ulu u n perustetaa n Ka rja lainen Osakunta.
Osak un ta aikoo perinteisten osakunta t oimi ntojen lisä ksi jä rjestää kaikkea ,
mitä osak unnan jäse nt en mieleen juolahtaa ta loude lliset resurssit tietenk in
huomioonottaen. Päätök sente on kankeu tt a vastaan taiste llaa n raju sti . Id eo ita
on jo tä hän menn essä tulvinut run saasti: omaa elokuvaa , leh teä, patikkar etkiä
Ka rjalan mailla, yömiä ym . on ehd o te ttu. Osa kunnalle yrit etää n saa da o ma
hu one, jossa jäsenet voisivat vapaasti koko ontua ja oleske lla.
Jä se niksi voivat pää stä kaikki, joi lla virtaa suonissaa n kar ja laista verta tai
j otk a ova t muuten karjalai smieli siä. Neljälläkympillä saa elinikäisen jäsenyyden ,
jok a ei kuitenkaan periydy .
Osakuntaneuvosto pyrk ii kuumeisesti järjestämään
ja ete nkin a ktivoimaan op iskelijoita.
Tuuha Sie mukkaa!
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etuisuuksia jäsen istölleen

Haastateltavana

uusi osastonjohtaja
Hammaslääk etieteen osaston johtoon
on valittu seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi uusi mies, professori Antt i
Yli-Urpo.

- Mennäksemme osastonjohtajan tehtäviin,
mitä niihin mielestänne kuuluu?

- Milloin ja mistä valmistuitte?

- Osastonj oht aja n 1tehtä vä on hyvän hengen ylläpito osasto lla. Kaikille täytyy pyrkiä
lu omaan työ motiv aa tio.

- Opiskelin Turussa ja va lmistuin v. 66.
Minull a oli yksityispraktiikka
Huitti sissa
j onkin aikaa , mutta pääasiallis in toimipisteeni oli Turku, jossa luenno in ja to imin
assistenttina
60- luvun loppupuo lella. V.
1976 eriko istuin protetiikkaan
ja par ia
vuotta myöhemmi n kliiniseen hamma shoitoon.

- Mitä muutoksiatoivoisitte korkeakoulussa?
- Nyt on päästy korkeakou lun kyp symisvaiheeseen. On rakennettu, haettu toimintamalleja , riidelt y, keskusteltu - ehkä liikaa kin. H a llint oo n on mielestän i kä ytett y aikaa
liikaa , kuva on hämärtyn yt. Hallinn on
täytyisi olla metodi , jolla edesautetaan tuottavaa työtä, mutt a nyt tuntuu hallinto oleva n pääasia, työ sivusei kka.

- Missä vaiheessa Kuopio tuli mukaan kuvaan?
- Olin täällä vt.professori na v. 79, mutta
jo samana vuo nna matkustin Osloon, jossa
toi min viera ilevana tutkijana Pohj oismaise n
mini ster ineuvoston alaisena hammas lää ketieteellisen ma ter iaa lin tutki m usla itoksella.
Myö s nyt vuodenva ihteessa olin Os lossa
pari kuukautta.

- Onko jotain mitä haluaisitte sanoa opiskelijoille?
- Ymmä rrän op iske lupaineet, tästä kai
johtuu, että op int osuoritusta rp eet nähdään
suppe ast i. Mutt a korostais in tietee n teon
merkitystä. Aikaisemmin valmiit hammaslääkärit suun tau tui vat yksityisprakt iikko ihin, sitten virkoihin. Nyt a lk ava t molemmat
pu olet olla kuit e nkin täynnä ja siksi tutkimu s ja tiede olisivatk in mielestäni varteenotettava va ihtoehto.
Tuottava työ pitää sisä llään seuraavat kohdat:
- tieteelli sen tutkim uksen ja opetukse n
- hoitopalvelut väe stö lle
- yhte iskunn alle sove llettavaa tiet oa
Jotta päästäisiin eteenpäin tarvitaan luo vaa
ajattelua kaikilta , niin henkilökunnalta kuin
opiske lijoiltakin.
H .K

- Tutkimustyönne vaatii siis paljon matkusteluja. Eikö se hieman häiritse työtänne täällä
Kuopiossa?
- Tottahan matkat ovat nyt väh entyneet
ja teillä kuopiolai silla on hiem an väärä kuva
matkoi stani. Ulko m ailla on a lan kongre sseja , ja tutkimustyö on pohjoi smaista yhteistyö tä ; se vaatii vierailuja Osloon ja Tukho lmaan . Tutkimme juuri hammaslääketiet.
materiaalin käytt öä suun o loissa, er ityi sesti
metalli sia mat e riaal eja. Myöntää täytyy ,
että tutkim us vie lä hes kolmanneksen työ ajasta ja se kär sii es imiehen tehtävi stä.
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arvanen

>>Vaivanarvoinen- kyllä!>>

Nykyinen hampaan viitoskurssi, joka
siis aloitti opintonsa elokuussa -77,
on ensimmäinen, jonka lisensiaatin
tutkintovaatimuksiin ovat kuuluneet
sy ventävät opinnot. Kurssilaisten
joukosta muiden muassa Pentin Paula
on piakkoin saamassa omat syventävänsä päätökseen, minkä kunniaksi
kurssitoveri Kovasen Matti kävi
haastattel emassa häntä. Seuraavanlaiseksi sukeutui siitä sanailu:

Milloin aloitit syventäväsi?
Aloit in ne ko lm oskurssi n keväällä, muistaakseni toukokuun t ienoilla ennen kesä lo m an alkua. Vuosi luku oli sillo in 1980.
Syventävistä »uhk a iltii n» jo kolmoskurssin
syksy llä (-79), mutta varsina inen info rma atio saati in jou lul o man jä lkeen, kun pääst iin
klinikkaan.
Sillo in pitivät hammaslääketieteen laitoksen eri osastojen vastuuhenki löt tai heidän sij aisensa esitt elyn aiheesta.
Muk ana o li pari h enk ilöä myös anato mi a lta
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Kirurgia kiinnosti ihan alussa, kun syventävistä aivan ensi kert aa kuulin kolmoskurssin
sy ksy llä, mutta kun ai hee n valinta tu li ajankohtaiseksi , tuntui kuin kaikki olisiva t
ha lunneet valita kirurgian, joten luovutin
heti kättelyssä enkä ottanut yhteyttä ko.
a lan ed ustajiin. Kar iologian puolella tuntui
olevan tilaa , joten valits in sen.

ja fysiologia lta. Pari-kolme
tuntia siin ä
vierähti , kun he kaikki olivat esitelleet meille
oman alansa mahdollisuuksista
antaa ohjausta syventävissä opinnoissa.
Mitään varsina isia vaatimuksia ei ollut ennakkoo!1 suoritettavista
opintojakso ista,
mutta tiety sti apua oli tiedonhankintakurssista sekä edes jonkinmoisesta »kokemuksesta» röntgenkuvien otossa.

Ja työtä riitti ...
Miten kauan S inulta meni alkuun päästessä
ja miten muut kiireesi tuolloin vaikuttivat?
Ensimmäisen kerran ot in yhteyttä syventävien opintojen ohjaajaani huh ti-toukokuu ssa -80 ja käytännössä syventävät lähtivät »pyörimään» toukokuun lopulla kolmoskurssin keväällä eli aikaa a loittelussa
kului 3-4 viikk oa.
Silloin keväällä taisi olla jokunen tentti ,
kuten yleensä aina ... mutta en pitänyt klinikkatöitä yms. esteenä, si llä aluksi oli tehtävä kirjallisuushaku,
jo ta varten samanaika inen tiedonhankinnan
kurssi oli paikalla kuin tilauk sesta, käytävä se läpi, laaditt ava tutkimussuunnitelma
jne. Olin aikonut
jäädä kesäksi Kuopioon , ja ohjaajamme
yhdessä Pokin Terhin kan ssa , Hannu H a nhijärvi, ol i maisemissa a inoastaan elokuun
loppuun , joten se kesä ol i aktiivista aikaa,
jolloin hmmat piti saada se llai se lle mallille,
että pärjäis i ilm an välitöntä apua seuraavan
vuoden.

Miten paljon töitä syventäväsi sitten teettivät
ja millainen oli aikataulusi?
Alunperin minun p iti ryhtyä tutk imaan
j uurihoit oja yksin, mutta jo pelkät alkuvalmist_:l ut veivät niin paljon aikaa, että
katsott11n Hannun kanssa , etten selviäisi
yksi n - ai nakaan syventäv iin vaadittavan
ajan rajoissa, j ote n Te rhi tuli myöhemmin
muk aan. Kahde lle jaet tuna työn määrä ja
kesto ova t suurinp iirtein vastanneet odotuksiani. Hannun USA:n olovuo den aikana
hommat hieman hidastuivat - mutta saimmepahan ko ota rauhassa aineistoa sen ajan.
Suurimman osan syve ntä vistä tein juuri
vuode n -80 kesäloman aikana. Ajankohta
o li oi keastaan hyv ä, sillä opiskelukiireet
eivät vaivanneet ja ol in sa manaikai sest i
sai raala ssa vuorotyössä, mikä antoi mahdollisuuden tutkia potila ita aamupäivisin.
Muuna vapaa-aikana
syven nyin aiheesta
julk aistui hin artikke leihin.
Oikeastaan syventävät eivät ole häirinneet
op iske luani tai vapaa-ajan viettoa ni, vaikka
n e akt iivise na aikana veivätkin suurimman
osan vapaa-ajastani. Sillo in elokuussa -80
tuntui ky llä kiireiseltä, kun piti saa da hommat lui stamaan ennen Hannun
lähtöä.
Lukukauden aikana uhrasin keskiviikkoaamut ja perjantai-i ltapäivät poti laiden
tutkim iseen. Klinikka-aja lle ot in joskus
muutaman potilaan , kun sattui sop iva puolitunt inen jäämään vä liin. T ilannetta helpotti
se, että meillä oli kokona in en vuosi aikaa
a ineiston keruuseen eikä va rsin aista kiirettä
syn tyn yt. Aika palj on vapaa -aja sta kului
kyllä kaikenlai see n paperi- yms . h om maan
potilaiden kutsumisessa tarkastuksiin
ja
heidän kortistointiinsa.
Kiireisin aika o li
elokuu -80, jolloin a loin tutkia potilaita
ja sama lla o lin töissä. Tutkimus tuntui kiin nostavalta ja ja tk oin sitä kiireestä huolimatta.

Aiheen valinta
Miten valitsit syventävier1 aiheeksi juurihoidot ja oliko Si nulla mielessäs i eri vaihtoehtoja?
Aiheen val itsin sen perusteella , että sillo in
klinikalla o li muistaak seni varsin erila isia
mielipiteitä juurihoidon teknisestä suo ritta misesta ja kun kaikesta päätellen hoidon
epäonnistumiseen on vie lä hyvät mahdollisuudet, kiinno st i minua ryhtyä tutkimaan
klini kallamme aikaisemmin tehtyjä juurihoitoja sekä niid en onnistumista . Lisäksi
Hanhijär ven Hannu va ikutti mukava lta ja
luotettavalta ohjaajalta , joten valitsin kariologian syventäv ien i oppiai neeksi. Ajattelin
ett ä aihe olisi myös hyvin käytännön läheinen (esim. kuvaustekniikan , kuvien tu lkinnan ja potilaskontaktien
puolesta), joten
siitä olis i hyötyä tulevaisu uttakin ajatellen.

Aikataulu oli suunnite ltu pitkällä tähtäimellä muun muassa Hannun poissaolon
takia, eli tehtiin hom mia omaan tahtiin.
Lukukaud en aikana tutkin poti laita varsin
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sumi sessa ja heidän tietojensa korti stoinni ssa ja luetteloin nissa. Potilaiden kutsuminen kirjeit se ja puhelimit se vei muuten yllättävän paljon ai kaa. Työn luonne vastasi
kyllä odotuksiani.

intensiivisesti ja aikata ulu piti hyvin. Sain
o man osuuteni aineistosta va lmiik si joululomaan -80-8 1 mennessä. Pot ilaid en kutsuminen pakotti aikataulun
pitämiseen .
Yli puolet kutsutuista ei kuitenkaan tullut
paikalle , mikä kyllä otti ,päähän turhaan
odote llessa. Mit ään stressiä ei syventävistä
o le minulle tullut.

Kuinka paljon sait henkilökohtaista ohjausta?
Hi eman vaikea arvioida. Neuvoa olen saanut a ina silloin , kun olen tarvin nu t. Mitään
varsinaisia opetustuokioita
ei ole ollut,
vaan työ o n ollut erittäin itsenäistä. Ede s
Hannun vuoden poi ssao losta ei ollut haittaa, sillä sii hen ol i varauduttu työtä suunniteltae ssa . Ohjausta olen lisä ksi saan ut
rö ntgenin väeltä.

Mielipiteesi opintoviikkojen mitoituksesta
syventävissä?
Paula: Omalla kohda llani syve ntäviin va ratut yksito ista ja pu oli op int ovii kk oa ovat
kyllä täyttyneet. Muiden osalta en osaa
sa noa , mutta itse koen tehneeni töitä sen
ajan ede stä. En o le kuitenkaan työmäärä stäni rasittunut, sillä aihe ja tutkimu s olivat
mielenkiintoisia , joten ajasta viis! Jokin
muu aihe tai suoritu sta pa saattaa vaatia
ene mmänkin työtä ja opintoviikkoja, kuin
mit ä syven täviin nyky isin va rataan.
T oisaa lta aikaisemmat vuosikurssit ova t
päässeet meitä paljon vähemmällä joutue ssaa n laatima a n va in kak si harjoitusainetta .

Oliko työ vaivan arvoinen?
Vaiva n arvoine n - kyllä ! Silti olisin toi vonut , ett ä to imistotyöt olisi voinut suor itta a
jok u ko. a lan ihmin en, jo llo in o lisin pa remmin kyennyt keskittymään itse tutkimuksee n, toimistotyöt kun veivät m onas ti enemmän aikaa kuin itse pot ilaiden tutkimin en.

Samoin toimistohenkilökunnan apu olisi
poistanut turhan odotusaja n silloin , kun
kutsuttua
ei ilma a ntunutka an paikalle.
(Muuttoilmoituslaput
tulivat muuten postista vasta monen viikon päästä) Röntge nkuvauksesta ja ·kuvie n katse lu sta saa tu
hyö ty on ollut suuri. It se pääasiasta elijuurihoido sta saat u op pi sel key ttä ä hoitolinjan
val in taa tul eva isuutt a aja telle n. Työn itsenäi syys o li positiivista.

Työn luonteesta
Mitä kaikkia työmuotoja harrastit?
Työmuotojani o livat kirjallisuuteen perehtyminen , potilaiden kliininen ja röntgenologinen tutkiminen , rö ntgenkuvi en analyso inti sekä myöhempi raportointi kaike sta
tästä. Lisäksi toimistotöitä potilaiden kut-

16

Kovasen Matti

Satu kuumasta kandikesästä

O lipa kerran eräs hammaslääketiete en kandidaatti, joka halusi kandikesänään lähteä
viransijaiseksi mahdolli simman syrjäise lle
paikkakunnalle . Ni inpä hän oli läht enyt
Timbuktuun , suuren autiomaan laidall e.
Vaarall inen viidakko alkoi heti hamma shoitolan nurkan tak aa.
Alkukesä oli ollut ennä tykse llisen kuuma
koko Saharassa. Hamma shoitol a n vierestä
virtaava joki oli kuivunut niin, että uoman
pohja o li jo kokonaan näk yv illä. Joke~n
rakennettu pato ei enää tuottanut säh köä Ja
siks i kandidaattimme
oli joutunut sulkemaan vastaanotto nsa, kun mitkään laitteet
eivät toimineet.
Eräänä aamuna kandidaattimme istui korituolissa hammas hoitolan kuistilla ja katseli
auringonnousua: Taas va lkenisi hiostavan
helt einen päivä,jo lloi n ei voisi tehdä mitään.
Kuumuus oli su lattanut hänen kaikki instrumenttinsa ja tarvikeaineensa. Vain metallinen amalgaam ipistool i ja pieni e rä ama lgaamia olivat jostakin syystä säästyneet
kuumuudelta.
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Yhtäkkiä kandidaattimme
kuuli leijonan
karjaisevan viidakosta aivan hänen vastaanottonsa vierestä. Pe lästyksissään kandidaattimme oli jo pakenemaisillaan kuistilta
sisään, mutta leijona pysäy tti hänet sa noen:
»Hei , älä suotta pelä sty! En aio tehdä mitään pahaa, vaan pyydän apuasi. Olen kuullut sinun o levan hamm as lääkäri ja osaat
varmaankin parantaa kipeän hampaani.»
Kandidaatti mui sti, ettei hänellä oll ut instrumentteja jäljellä eivätkä hänen kon eensa
toimineet , mutta en nen kuin hän kerkesi
vastata leijona lle mitään, vastaano ton pihalla se isovas ta puu sta laskeutui käärme.
Myös käärme alkoi puhua: »Tu le mukaani,
niin keräämme yhde ssä kokoon joukon
ystäviäni, joiden avulla saamme leijonan
hampaan kyllä parannetuksi.»
Kandidaattimme
lähti seuraamaan kä ärmettä viidakon sisään, vaikka hänt ä epäilytti kovasti koko juttu. H äne n ihmettelynsä
vain kasvoi, kun he t ulivat käärmeen ens immäi sten ystävien luo. Ne oliva t pienellä
nurmiaukealla ruohikossa loikoilevia kiilto-

matoja, jotka yhä näkyivät aamuhämärässä
suu rten puiden varjossa loistav ina pi steinä.
Käärme kuiskutti niiden korvaan jotakin ja
ne lähti vät oitis heidän mukaansa. Seuraavaksi he saapuivat viidakon keskellä sijaitsevalle lammelle , jonka rannalla leikki pieni
elefantin poikanen matalas sa vedessä ja ruiskutteli kärsällään vettä ilmaan komea ssa
kaare ssa. Myös se liittyi heidän seuraansa
käärmeen sanottua sille jotakin. Kun he
vielä saivat joukkoonsa banaanipuun kylkeä nakutelleen tikan, kahvipensaaseen
pesänsä tehneen pikku kolibrin ja iloisen
ryhmän pirteitä kirppuja, jotka jaksoivat
koko ajan hypp iä ylösa las, oli kandidaattimme aivan seka isin .

Mutta ilta a lk oi jo hämärtää ja heidän oli
käännyttävä kotimatkalle vaarallisen viidakon uumenista. Kun he saap uivat perille,
leijona ist ui yhä odottamassa heitä vastaanoton kuistilla. Se vo ivotteli väsyneen näköisenä kipeää hammastaan ja pudisteli epäuskoisena päätään nähdessään ystäväjoukon, jonka avulla käärme väitti kandidaattimme vo ivan parantaa leijonan hampaan.

Mutta käärme ei vä littän yt sen vasta lau seista, vaa n käski leijonaa istumaan vastaan oton potilastuoliin,
ja kandidaattiamme
k~ärm~ pyy_si ottamaan esi in ama lgaamip,stoohnsa Ja käyttämään sitä sitten, kun
hänen vuoronsa tu lisi. (Kand id aattimme
oli aivan ymm ällä, mutta totteli kuitenkin
~äärmettä, kun se hänen mielestää n näytti
tietävän, mitä teki.)

Käärme käski leijonan avaamaan suunsa
ja kiiltomadot ryömivät sinne vala isemaan
hampaita. Sitten tikka lensi suu hun , istahti
kipeän hampaan kyljelle ja alkoi nakertaa
siihen ka viteettia, käärmeen pistettyä ensin
leijonalle puudutuksen.
Pieni elefantinpoikanen imi kärsällään hampaan murusia
ja sylk eä pois leijona n suusta. Kun kaviteetti oli valmis, pyysi käärme kandidaattiamme kiinnittämään
amalgaam ikapselit
kolibrin siipiin, jotta se voisi sekoittaa
paikka-aineen
lentäessään
hetken aikaa
paikoillaan. Ja vi hd oin tuli kandidaattimme
vuoro viedä amalgaami kaviteettiin pistoolillaan ja lopuksi iloiset kirput hyppäsivät
kaviteettiin ja ta llasivat amalgaami n tiiviiksi
piskuisilla käpälillään.

Sen pituinen se.
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Sosiaa/ihammaslääketiet een seminaari
Eeva-Liisa Ruokoko ski
Satu Spet s

HAMMASHUOLTO••
JARJESTELMIEN
VERTAILU
••
KANSAINV ALISESTI
JOHDANTO
Hamma shu oltojärj estelmien kehityksessä
on ha vaittavi ssa kaksi merkittä vää nä kökohtaa:
l) Historiallinen
Kos ka sosio-ekonomisen kehit yksen nopeu s
eri mai ssa va iht elee hu omatt avasti, niin eri
maa t ovat eri aikaan kohdanneet sam at
o ngelm at väestön suun terveydestä huol ehtiessaa n. Esim . korkea sti teollistun eet ma at
järjestiv ät hamma shu olto organi saation sa
peru stan suur elta osin n. 50 vuott a sitt en,
kun taas alueen vähemm än kehitt yneet
maa t ov at vas ta äskettä in saavutt aneet tämän tilant een .

hygieniaa koht aan on koh onnut . Tähän
haa ste eseen ovat hamma shu oltojärje stelmät
vastann eet pa inott a malla ehk äiseviä toimenpit eitä, suuh ygienian opetu sta ja kaikkien yht eisö n jäsent en säänn öllisen hamma shoid o n merk itystä. Pri orit eetti asema ann eta an kuitenkin tietyille väestöry hmille , kuten kouluikäi sille lapsille.
Kehitys hamm ashoidon alalla ei tul e varmaan ko skaan pä ätt ymää n. Palveluja vo idaa n mu okata hit aas ti , niit ä voidaa n organiso ida p aremmik si, niitä voidaa n paremmin sopeutt aa ihmi sten tarp eisiin ja niitä
voidaan j akaa tehokka ammin.

2) Hammashuoltopalvelujen jatkuva kehitys

Kehit ysprosess i o n j ohtanu t jossa in mää rin
hamm ashu oltopalve luje n pää llekk äistarjo ntaan , kun taa s pa lvelujen saa tt amista
koko väestö n käyttöö n ei ole pysty tt y kok onaan ra tk aisemaa n monissa kaan ma issa.
Edelleen väestömää rä on nopeas ti lisää nt ynyt ja yleinen kiinnostu s ja vaati mus suu -

19

HAMMASHUOLTOPALVELUJEN
TARJONNAN JAKAANTUMINEN
H a mmas hu oltopalvelujen tarjo nn assa esiintyy suurt a vaiht elua eri maiden kesken.
Eräissä maissa yksity issekto ri vastaa kai kista bamm ashu oltopalveluista, kun taas esim.

ohjelman piiriin , jo lloin ylee nsä kalliimmat
hoit o toim enpiteet jäävät korvaamatta.
Esi m . USA:ssa on ta va llista, että tiet yi lle
hammashoitot oimenpit eille vaa dit aa n vakuutu syhti ö n hyväksy min en en nen hoid on
a loittami sta .

sosial istisissa mai ssa yhte iskunta tarjoaa
lähe s kaikki hamm as huoltopalvelut. Suuressa osassa teollisuusmaita on kuit enkin
sekä yhteiskunnan
tarjoamat
ha mm ashu oltopa lvelut että yksi tyisse kt o ri. Moni ssa
kehity smai ssa hammashuoltojärje stelmiä
ollaan vasta luomassa kehi tt yneiden maiden
toimesta.

Moni ssa maissa puo lestaa n yle istä sos iaa liturvaa on kehitett y niin pitkäll e, että se kattaa hyvin suuren osa n myös aikuisten hammas ho ido sta. Tällöin hoido n tar jo nta voi
olla kuit enkin jo ko yksityistä (esi m . Monaco) tai yhteiskunnan tarjoamaa. M onacossa
hoidos t a korvataan jopa 80- 100 %.
Englannissa aikuispotilaan
maksama yläraja hoit ot oimenpit eestä on p ro teettista
hoitoa lukuun ottama tta 5 punta a.
Sos ialis tisissa maissa hammas hoito on
yht eiskunn a n kustantamaa ja poti laa t joutuva t maksamaan
kork ein taa n jo istakin
er ikoistöistä kut en kruunu ista, siJJoista ja
jo ista kin e rik oisproteeseis ta , sekä ort odontisista kojeista (es im. Bulg a ria ja T sek koslova ki a).

T yypilli simpiä mait a Joissa yksityissekt ori
vastaa läh es kaiki sta hamma shuoltopal veluista ovat USA, Luxembourg ja Monac o.
Esim . Monaco ssa laste n hammashoito on
järj este tt y siten, että rutiinil uont oisten
hammastarkas tu sten peru steella lapset ohjataan ta rvittae ssa yksityishammaslääkäreiden hoitoon.
Sosialistisissa mai ssa hamma shuoltopal velut ovat yht eiskunnan tarjoam ia . Kuitenkin
esim. T sekko slova kia ssa ja Unkarissa on
myös hyvin rajo itettu määr ä yksity isham mas lää kä reitä. Unka rissa he ovat lähinnä va ltion virasta eläkkee lle siirtyn eitä
ha mma slääkäreitä ta i va ltio n virass a työske nt eleviä, jot ka virassaan ensin tekevät
työtää n ko kopäiväto imisest i.
M onissa teollisuusmaissa kunnallin en hammashoito ka ttaa lähinn ä va in koululaisten
ja esikouluik äiste n hoidon esim . L änsiSa ksa ja Irl a nti. E nglann issa mak sut toman
kunnallisen hammasho idon piiriin kuulu vat
lisäksi odo tt avat j a imettävät äidit sekä
eläkeläiset. Yleisesti ottaen voidaan todeta,
että yhteiskunnan tarjoamia hammashuoltopa lveluja pyritään jatkuvasti lisäämää n ja
laajentama a n.
Eräissä maissa yh teisku nnan tarjoama
ham ma shu olto toteu tetaa n va ltion omistamissa saira a loissa, joissa on erit yiset ham paa nhoito-osastot (esim. Turkki ja Kr eikk a) .
Lisäks i monissa maissa to imii eri la isia rahastoja ja järjestöjä , jo tka omistava t hammasklin ikoita ja työllistävät hamma shoitohenk ilöstöä (esim. It a lia, H olla nt i, Portu gali, Espanja ja Kre ikk a).

On mie lenkiint oista havaita Pohjois maita
ta rka ste ltaessa, että esim . Ru ots issa ja
T ans ka ssa sa ira usvak uutu s korvaa hu omattava n osan hammas hoitok usta nnuk sista.
Ru ots issa a ikui spoti laat kuulu va t 1974 aloitetun hammashoitovakuutuksen
(tan dvår dsförsäkring) piiriin. H ammas hoitovak uutu s
korvaa kaikki tutkimukset ja hoitokustannu kset sekä hamm aslaborato ri ok usta nnukset. Korvausprosentti
vai htelee toimenpiteen laa du sta riipp uen: ja lometa lli- ja
irt oproteesi t korvataan aina I 00 % :sti .
Vakuut uk sesta o n ollut seuraukse na var sin
suuret kustannukset
yhte iskunn a lle sekä
vaikeus pääs tä hoitoon.
Tanskassa korvausjärjestelmä on kansallinen sairausvakuu tu s. J ä rjes telmässä on
sovittu selvästä työnjaosta ju lkisen ja yksityisen sektori n kesken siten, että ju lkinen
sekto ri hoi taa väestö n koului käiset ja sitä
nu o remmat, sen jälkeen potilaat ohjat aa n
erittäin pitkälle viedyn A TK:ll a toimivan
kutsuntajä rjeste lm ä n av ulla yksity issektori n
hoito o n, jossa he ki rjoittautu vat hammaslääkä rin po tilaaksi. Vuode n 1946 jä lkeen
synty neiden ha mm as hoitoku luist a ko rvataan 3/4 ja muiden osa lta 2/3. Parodo nt ologista hoitoa ei ku itenkaan korvata.

HAMMASHUOLLON KUSTANNUSTEN
JAKAANTUMINEN
Monissa lä nsimaissa vakuutusjärjestelmät
ovat sa ngen laaja lle lev inneit ä . Näi ssä maissa kustannukset korvataan aikuisten hammashuollon osalta su urimm a ksi osa ksi vakuutettujen itsensä ma ksami lla yksity isillä
va kuutuk silla (esim. US A ja Lä nsi-Saksa).
Riippu en va kuutu so hjelmasta usein va in
tietyt ho itoto imenpiteet kuu lu vat va kuutu s-

Eräissä maissa on käytössä ham m as hoitokustan nu ksia korvaavia erila isia ra hastoja
ja järjestöjä kuten Kr eikassa (National
Foundation for M aternal a nd Child Care).

20

taas armeijan palveluksessa (esim. Algeriassa) tai terveyskeskuksissa.
Joissakin maissa valtio osoittaa vastavalmistunee lle hammaslääkärille viran, jossa tämän tulee toimia esim. Egypti.
Uudessa Seelannissa toimii erikoinen järjestelmä , jonka puitteissa hammaslääkärin
työtä suorittavat osittain school dental
nurse-nimikkeellä toimiva ammattiryhmä.
Heidän tehtävänään on diagnosoida erityisesti koululaisten hammassairauksia , suunnitella ja edelleen toteuttaa eräitä toimenpiteitä, kuten kaviteettien preparointia ja
täyttöä hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti, sekä suorittaa ehkäiseviä toimenpiteitä :
Vastaava ammattiryhmä
t01m11 Uuden
Seelannin lisäksi 29:ssä eri maassa, joista
suuri n osa on ns. kolmannen maailman
maita esim. (Ghana, Hong Kong , Indonesia ,
Kenia , Uganda, Chile).

HAMMASHUOLTOHENKILÖSTÖSTÄ
JA HAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSESTA
Hammashuoltohenkilöstö koostuu eri maissa pääasiassa hammaslääkäreistä , hammashoitajista sekä hammasteknikoista.
Hammaslääkärinimikkeellä
toimiva ammattikunta on maailmanlaajuisesti katsoen
saanut hyvin eriasteisen ja eripituisen koulutuksen , jos ollenkaan.
Eräissä maissa hammaslääkäreinä saavat
toimia henkilöt , jotka ovat suorittaneet
lääkärin tutkinnon ja tämän jälkeen eriko istuneet hammas- ja suusairauksiin (esim. Itävalta). Kuitenkin esim. Tsekkoslovakiassa
toimivat sekä ns. stomato logit (stomatologiaan erikoistuneet lääkärit) että 5 vuotisen
koulutuk sen saaneet hammaslääkärit rinnakkain .
Eräissä maissa on lisäksi hammaslääkäreitä ,
jotka eivät ole saaneet yliopistollista koulutusta esim. Tsekko slovakia ja Intia. Täysin
kouluttamaton ja rekisteröimätön ammattikunta toimii mm. Intiassa. Kadulla saattaa
tavata hammaslääkärin matolla istumassa,
kasa extrahoituja hampaita vierellään.

HAMMASLÄÄKÄRITIHEYS
Eri maiden ja maanosien kesken hammaslääkäritiheys vaihte lee huomattavasti, samoin valtioide n sisällä siten, että kaupungeissa hamma slääkär itiheys o n suurempi
kuin maaseudulla.
Federation Dentaire Internationale mukaan
1977 hammaslääkärien määrä ja - tiheys
olivat seuraavat:
maa
lukumäärätiheys
Ruotsi
8950
1:922
USA
111178
1: 1930
Uusi Seelanti
1335
1:2358
Japani
43 599
1:2598
Yhdistynyt kuningaskunta 17000
1:3292
Indone sia
2803
1:48214
Zambia
28
1: 150000
Uganda
14
1:885714

Koulutuk sellisia eroavaisuuksia voi myös
esiintyä valtion sisällä. Tyypillisenä esimerkkinä tästä on USA . Eri osavaltioiden
kesken esiintyy huomattavia eroja kou lutuksen pituudessa, sisällössä ja laadus sa,
sekä osavalt ioiden laeissa, jotka määrittelevät lisensiaattivaatimukset sekä praktiikan
harjoittamisen.
Useissa maissa loppututkinnon jälkeen valmistuva hammaslääkäri joutuu vielä suorittamaan pakollisen harjoittelun ennen lopullista laillistamista esim. Neuvostoliitossa
1 vuosi.Joissakin maissa harjoitte lu suoritetaan valtion omistamissa sairaal oissa ,joissa
toimii hammaslääketi eteen osasto,joissakin
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SE ENSIMMÄINEN

ja ka rvainen ukko. Kandin po lvia heikotti ja
maha ssa velloi. »Tämähän a lkaa mennä hyvi n» ,
erehtyi hän ajatte lemaan hetki stä myö hemmin
poti laa n jo istuessa tuoli ssa ja kandin kysellessä
70 vu ot iaalta 8 hampaiseltaan lap suuden ham ma shoi do sta. H uumori n tajuine n potila s purskaht i nauramaan koko rivistö llään ja hekott i,
että mitä luul e t tyttöparka hammashoidosta
maase udulla 20-luvulla tiedetyn. Juuri kun kandi
lu uli saa neensa arvokkuu tensa taka isin ja tutki
hammask iveä son di rap isten , käveli ohi ystä vällinen hamma shoi taja ja kehoitti mui stamaa n
o ik ean työ asenn o n näin a lusta alkaen. Pot ilas
vi lkaisi kysyvästi, jo lloi n kandi selitti hammashoitajien syksystä lä hti en alkaneen kiinnittää
huomiota op iskelijo iden työase n toihin. Että o n
se kumma , vai kka työtä jatk u vas ti tekee , niin
silti minultakin tupp aa unohtumaan ... Po tilas
katseli edellee n epä luul o isena ja tieduste li, kuin ka pitkällä o piskelu t o livat. Vastau kseen: »6.
lukukausi on menossa., , poti las tyyty i ja ava si
kilt isti suun sa.

Siihen aamuun oli kulunut hiema n yli 2 ja 1/2
vuotta. Poti las nukkui yönsä onne llisen tietämättömänä tul evas ta kyseenalaisesta kunn iastaan saa da olla 3. kur ssilai sen ensimmäinen
potilas.
Kandi unek si. Hoit o kä ynti ol i lo pp unut,ja po tilas p iti pääs tää po is tu olista, mutt a punainen
p iinap en kki alkoiki n kiikkua k iiht yvällä vauhdi lla ylös a las potilaan yrittäe ssä turhaan karat a
k yydistä. K,andi ets i epä toi vo isest i py sähdy snappulaa , mutta tul okse tta ja vauhti kiihtyi .. .
Levottomasti nukutun yön jälk een kandi asteli
va kava ilme kasvoi llaa n klinikk aa kohti. Tul eekohan se potsku o llenkaan. Puhelin yh teyteen
pääseminen oli alkuun tu ottanut pieniä vaikeuksia, kunn es ka ndi o li fiksuna likkana hok sannut
lak·ata veivaamasta num ero levy ltä po tilaan sosiaa litur va tunnu sta , joka o li paperei ssa melkein
puhelinnumeron vieressä. Pukuhuonees ta pyrä hti vastaa n joukko ku rssikavereita uu sissa tak eissaan. " Valkoi set aaveet mat kalla keksimään
potilaille valkoisia valheita », a~attel i ka~di )~
olisi purrut jännityksestä kyns iää n , ellei ohs1
nyrhinyt niitä edellisenä iltan a puoleen so rmeen valmi sta utue ssaa n aamuiseen potila skäynt iin . H än
k urk isti arkana pukuhu o n een ove lta, jär jesti
kasvoi lleen kuvittelemansa Ko kene en Kliin ikon
ilm een ja läksi hake maa n ensimmäis tä po tilastaan. »Siis päivää sa no taan oi kea käsi eteen
oje ntaen . .. ajokortt i j a rekisteriote."

Loppu a ika sujui tilanteeseen nähden h yvin:
Po istet un ha mpaan ympä riltä löyty i kandin
paper eiden mu kaan run saas ti ha mma skiveä assisten tti sitä vä hä n ihm etteli. So nd i pisti potilaan huu lesta veret ja perustarjot in putosi rämäht äe n lattialle. H aus kan 2 ja 1/2 tunti sen
jä lkeen potilas kö mpi kangistunein jäsenin tuolista ylös, hu oka isi ja se u raavaa ai kaa tied usteltaessa kysyi pelo kk aasti, että ei kai nä itä alkutarkastuksia sent ää n joka käyntikerta tehdä.

Kaodin so perr ettua tu skin kuuluv a lla äänellä
po tilaan n imen nou si odot usa ula n pallilta iso
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Elmex-hamm._:-.....a,.
......
~asuojaa
hampaitasi
kahdella
tavalla.

vahvistaa
1 Elmex
hammaskiillettä .
Elmex -hammastahnan aktiivinen amiinifluoridi tarttuu
hyvin hampaan pinnalle . Se
reagoi kiilteen kanssa ja
tekee siitä entistä vastustuskykyisemmän reikiintyrnistä
aiheuttavia happoja vastaan .

plakkia
2 Ehkäisee
muodostavien
bakteerien
toimintaa.
Hampaiden pinnalla olevat
bakteerit erittävät reikiinty mistä aiheuttavia happoja .
Juuri näiden, plakkia muo dostavien bakteerien toimintaa es tää Elmex-hammas tahnan aktiiviamiinifluoridi .

Kysy vaikka hammaslääkäriltä .

d!QION

Elmex on Lääketehdas Orionin tutki ttu hamm astahna. Sen säännöllinen käyt tö vähentää. hampaiden
reikiin tymis tä..

BETAD
suuvesi
ehoitaa ikenienja
limakalvojen
tulehdukset
e lievittää kurkun
ärsyty
n
(ei angiinaa!)
eraikastaa
pahan hajuisen
hengityksen,
jos sen aiheuttaja
on su~oleva
bakteeritulehdus
Betadine 10 mg/ml suuvesi
POi) \ idon . iod 1Mundidorw,
Spir tort
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JO rng

;-'.',11 1~ tJl~(uol

"'.ilr

11\cl rcl\1( 1

Aq pur 1I .id 1 1111

Käytetään laimentamattomana kurlausvetenäja suun huuhteluun puoli
minuuttia kerrallaan (5-10 ml), tavallisimmin 3-4:sti vuorokaudessa. Liuos
on tehokas vielä laimennoksena I osa Betadineaja 2 osaa vettä. Alle 6-vuotiaiden lasten suuta penslataan suuveteen kostutetulla vanutupolla.
Alle puolivuotiaille vain lääkärin m~äräy~ .§~Stä.
Huom! Jos kurkkukipuun liittyy korkea ' K'tiume, päänsärky ja pahoirtvöinti ,
on otettava yhteys lääkäriin!
Pakkauksetja hinnat 1.9 . -81:
100 ml 13,03 (VMH+ lvv)
250 ml 26 , 14 (VMH+ lvv)

