Merja Augustin:

”Erikoistumisjakso TTL:ssä
on ollut antoisa”
Merja on työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri. Hän suorittaa
parhaillaan erikoistumisopintoihin
vaadittavaa ammattitautidiagnostiikan jaksoa Työterveyslaitoksessa. Jakso kestää kuusi kuukautta.
Millainen oli Merjan huhtikuinen
työviikko?

Pohdinnat muiden
erikoistuvien lääkäreiden kanssa ovat
työnohjausta parhaimmillaan.
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Maanantai

Polkaisen Forssan linja-autoasemalle ehtiäkseni klo 5.50 lähtevään Helsingin bussiin. Aamupalan nautin bussissa ja kahden tunnin bussimatka kuluu lähestyvään
erikoislääkäritenttiin lukien.
Ammattitautidiagnostiikan jakson
aikana olen työsuhteessa TTL:ään. Perehdyn erilaisiin ammattitauteihin ja työperäisiin sairauksiin tutkimalla työssään
oireilevia lähetepotilaita tapaturmavakuutusyhtiön maksusitoumuksella ja oman
seniorilääkärin tarkassa ohjauksessa.
Viikon ensimmäinen potilaani saapuu puoli yhdeksältä ja olen ehtinyt tätä
ennen perehtyä nuha- ja hengen-
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ahdistusoireita saavan maatalousyrittäjän lähetetietoihin. Potilaan haastattelun
ja tutkimisen jälkeen konsultoin jatkosuunnitelmista seniorilääkäriä. Työterveyslaitoksen ammattitautitutkimukset
käynnistyvät. Korvalääkäri toteaa tutkittavalla myöhemmin ammattinuhan lehmäepiteelille.
Iltapäivällä esittelen sikalanhoitajan hengitystieoireita keuhkosairauksien
asiantuntijaryhmälle, joka esitietojen ja
tutkimustulosten perusteella ei vakuutu
niiden aiheutuvan pääasiallisesti ja todennäköisesti työstä. Selitän konsensuksen vielä tutkittavan työterveyslääkärillekin, joka lähestyy minua puhelimitse.

Tiistai

Käytän tämän aamupäivän E-lausunnon
laatimiseen huonekalutyöntekijästä, jonka astman työperäisyyttä tutkittiin viime
viikolla potilasosastolla. Tutkittava hengitteli altistuskammiossa tehtaastaan kerättyä lastulevypölyä. Altistuskokeessa ei
ilmaantunut hengitystieoireita. Miehen
astmaoireet loppuivat, kun hänet siirrettiin pölyttömän maalaamon puolelle.
Klo 11 onkin jo huutava nälkä. Pääsen Amican herkullisten ruokapatojen ääreen jutustelemaan muiden erikoistuvien
kanssa.
Iltapäivällä keuhkolääkärit, radiologi
ja erikoistuvat kokoontuvat röntgenraatiin
arvioimaan, selittyvätkö tutkimani enti-

sen telakkatyöntekijän keuhkokuvamuutokset työaikaisen asbestin hengittelyllä
vai eivät.
Palautepuhelussani kyseiselle tutkittavalle selitän, että hänellä todettiin asbestin aiheuttama keuhkotauti, joka vaatii
jatkossa säännöllistä seurantaa. Arpimuutosten mahdollisen etenemisen lisäksi
tautiin liittyy myös syöpäriski. Mies ottaa

koulutuksessa kemisti kertoo meille ihoa
ja hengitysteitä herkistävistä kemikaaleista, kuten mm. enenevästi käytettävästä
ripsi- ja kynsiliimasta.

Merja valmis-

Torstai

kestää kuusi

tautuu työterveyshuollon
erikoislääkäritenttiin, joka
tuntia.

Kerran kuussa erikoistuvat, seniorit ja halukkaat asiantuntijat tekevät työpaikkaselvityskäynnin. Lopputalvesta vierailimme mm. Helsingin Viikin

Mitä
erikoistumiseen
vaaditaan?
jätevedenpuhdistamossa.
Saimme kuulla jätevesipuhdistusprosessin
lisäksi erinäisistä työsuojelutoimista, joilla
voidaan estää työntekijöitä hengittämästä ja altistumasta terveydelle vaarallisille
biokaasuille ja mikrobeille.

Perjantai

Potilasosastolla olevassa altistuskammiossa
tutkitaan asiakkaita, joilla epäillään olevan
ammattiastma tai -nuha.

asian rauhallisesti ja lupaa minulle, ettei
aloita tupakointia uudestaan, 40 vuoden
tauon jälkeen.

Keskiviikko

Kosteusvaurioisen koulun opettajan haastatteleminen ja pohjapiirustuksiin perehtyminen mahdollisten ilmayhteyksien
kartoittamiseksi vie minulta puolitoista
tuntia...
Tutkittavan perusteellinen haastatteleminen on täällä erikoistuvan tärkein
tehtävä, joka vaatii usein paljon aikaa ja
on suoranaista salapoliisityötä!
Iltapäivällä erikoistuvien lääkäreiden

Istun työterveyshuollon erikoislääkäritentissä. Saan eteeni kuusi laajaa ja soveltavaa kysymystä työterveyshuollosta ja
ammattitautidiagnostiikasta, joihin pyydetään vastaamaan lyhyesti. Yritän sisukkaasti ehtiä osoittamaan, mitä tiedän
laista, meluvammasta, maahanmuuttajan
työterveyshuollosta, työpaikan kiusaamistilanteiden käsittelystä ja epidemiologiasta.
Kuuden tunnin jälkeen sormeni ovat
aivan puuduksissa ja huomaan, että
en ole ehtinyt juurikaan koskea eväisiini (saati piipahtamaan vessassa). Kotiin
Forssaan palaa kuitenkin väsynyt mutta
uurastukseensa tyytyväinen aikuisopiskelija.
Jo s s a a n e ri koislääkäripaperit, en kyllä
op i s ke l e h et ke e n m i t ä ä n !
Paitsi ehkä joskus se vakuutuslääketieteen
pätevyys tai diabeteksen suppea
tai...

●●Päätoimiselta työterveyslääkäril-

tä (työskentelee yli 20 työtuntia
viikossa) on vuoden 2002 jälkeen
vaadittu työterveyshuollon erikoislääkärintutkinnon suorittaminen.
●● Vuoden 2012 alussa Suomessa
työskenteli yhteensä 25 312 laillistettua lääkäriä, joista 63 % on erikoislääkäreitä. Kaikkien työterveyshuollossa työskentelevien lääkärien
määrä on lähes kaksinkertaistunut
reilussa kymmenessä vuodessa.
Työterveyshuollon erikoislääkärioikeudet oli 1007 lääkärillä.
●●Lääkärin perustutkinnon jälkeen
suoritettava työterveyshuoltoon
erikoistuminen vie aikaa yhteensä
kuusi vuotta. Sen aikana työskennellään perusterveydenhuollossa,
erikoissairaanhoidossa kolmella eri
erikoisalalla, kuntoutuksessa sekä
Työterveyslaitoksessa tai työlääketieteen poliklinikoilla.
●●Vuonna 2011 Työterveyslaitoksessa Helsingissä kuuden kuukauden
palvelujakson
aloitti 19
työterveyshuoltoon
erikoistuvaa
lääkäriä.
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