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POHJUSTUS

Kenttäsairaala-käsitteen historiasta
•

Koko lääketieteen historiallisena alkujuurena voidaan nähdä
traumatologia eli ulkoisen väkivallan aiheuttamien vammojen hoito

•

Hippokrates: “Sota on ainoa todellinen koulu kirurgeille”

•

Lääkintähuolto aina 1700-luvun lopulle asti vasta taistelun jälkeen,
jolloin vain lievemmin haavoittuneilla todellisia selviämismahdollisuuksia

•

Napoleonin henkilääkäri, paroni Larreyn uudistukset:
•
“Lentävät ambulanssit” (1793) -> Haavoittuneiden jatkuva evakuaatio
kentältä eteentyönnettyihin lääkintäasemiin
•
Haavoittuneiden lajittelu (triage) ja lääketieteellisen kiireellisyyden
mukainen hoito olivat mullistavia uutuuksia

•

Yhdysvaltain sisällissota, Punainen Risti, I maailmansota (vakiintuneet
rintamalinjat -> mahdollisti tehokkaan orgnisaation ja erikoistumisen)

Dominique-Jean Larrey (1766-1842)
26 sotaretkeä, osanotto yli 400 taisteluun
lääkärinä ja kenttälääkinnän koordinoijana,
lukuisia sotakirurgisia innovaatioita
“Ehkäpä kaikkien aikojen suurin sotakirurgi”
lääkevl Viljo Tuomikoski, 1946

Kenttäsairaala suomalaisessa kontekstissa
•

Suomen Punainen Risti 1877(“Yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten”)
•
Richard Faltin (1867-1952) - pohjoismaiden kokenein sotakirurgi
•
50 ss. ambulanssi Turkin sotaan 1877
•
Faltinin retkikunta Kreikan-Turkin sodassa 1897
•
40 ss. ambulanssi Venäjän-Japanin sotaan 1904

•

Suomalaiset ambulanssit I maailmansodassa
•
mm. SPR (Vilna – Polotsk), Teollisuudenharjoittajien ambulanssi

•
•

Kenttälääkintä v. 1918: rintama-ambulanssit ja KS:t, heikko koordinaatio
Duodecimin ambulanssit (3 kpl) Itä-Karjalan kansannousussa 1921-22
•
Ylilääkärinä Sven E. Donner

Varautuminen sodan uhkaan
•
•

Suojeluskunnat, SPR ja Lotta Svärd –järjestö: koulutusta, kenttäsairaaloita
SPR:n Abessinian ambulanssi 1936 (Faltin, Seppälä, Tigerstedt)

•

SPR:n sairaala (1932-1958)
•
Ensimmäinen moderni traumakirurginen keskus, joka alusta alkaen
varautui Punaisen Ristin sodanaikaiseen tehtävään. Brofeldtin koulukunta.

•

Lääkärien reserviupseerikoulutus 1920-30 –luvuilla
•
n. 70% suoritti, vm: RUK + Huoltokoulun kurssi
•
Reslääkupskurssi tyypillisesti kh:na vm-palveluksen jälkeen:
resvänr -> reslääkltn, myös Tilkan “iltakurssi” ei RU-taustaisille lääkäreille
•
Lääkintäalan kertausharjoitukset 30-luvulla
•
Silti etenkin vanhemmilta kirurgeilta usein puuttui lääkups-koulutus

Varautuminen sodan uhkaan

Sk-lääkintäupseerikurssi Tuusulassa 1935
SPR:n sairaala: Faltinin visioima, Mannerheimin
mahdollistama, Brofeldtin johtama

TALVISOTA

Talvisota (1/3)
•

Armeijan lääkintähuollon johto “kaksissa käsissä” (PM ja Pl.M)
•
Kenttäarmeijan lääkintähuolto suoraan PM Lääktston/osaston alla
•
Sotasairaalat ja hankinnat Puolustusministeriön alaisuudessa
•
PV:n ylilääkäriksi res.evltn, myöh lääkkenrmaj Suolahti (12/39-)

•

Muodollisena ohjeena yhä Kenttälääkintäpalvelusohjesääntö v. 1924
•
Täydentäviä taktillisia ja hoidollisia ohjeita YH:n ja sodan aikana
(Somer, Lindén, Brofeldt, ruotsalaiset, SPR:n Sotalääkintäkirjanen 1)

•
•

Paljon improvisointia ja paikallisia ratkaisuja, koordinointi alkuun heikkoa
Sodan aikana evakuointi kehittyi, veripalvelu alkoi toimia,
erikoissairaalaosastoja perustettiin ja potilaita pyrittiin keskittämään näihin (mm
neurokirurgia, leukakirurgia, ortopedia, silmä- ja korvataudit, psykiatria)

Talvisota (2/3)
•

Talvisodan kenttäsairaala
•
Ohjeellisesti 150 ss, jako kolmeen 50 ss. osastoon (I, II, III) jotka usein
erillään toisistaan
•
Raskas muodostelma, puutteellisesti organisoitu ja hyödynnetty
•
Päällikkölääkärinä useasti kirurgi!
•
Tehokkuus vaihteli sairaaloittain, paljon improvisaatiota

•

Kenttäsairaaloita yhteensä 27 (nimellisesti 3 kutakin divisioonaa kohti)
+ 9 erillistä KS-osastoa (alunperin suojajoukkoja varten)

•

KS:t Puolustusvoimien (9), Lotta Svärdin ja SPR:n varustamia (18)

•

PSp:n rooli (LK perusti 1-3), oleellisia lähinnä Koillis-Suomen ja Lapin rintamilla,
Kannaksella hyvien kuljetusyhteyksien vuoksi usein sivuutettiin, puutetta myös
pätevästä kirurgisesta työvoimasta aiottuun toimenkuvaan nähden

Talvisota (3/3)
•

PV:n neuvoa-antavaksi kirurgiksi tammikuussa 1940 lääkev Brofeldt
•
Laaja teoreettinen perehtymys moderniin sotakirurgiaan,
mm. Espanjan sisällissota + tausta SPR:n sairaalassa
•
Ensimmäiset yritykset yhtenäistää hoitokäytäntöjä Brofeldtin suunnalta

•

Vapaaehtoiset ulkomaiset ambulanssit (Ruotsi: 2 kpl, Norja, Tanska, Alankomaat,
Sveitsi): osin rintamaoloissa kenttäsairaaloina (esim. Kirvu), osin kotialueella
•

•

•

Tanskalaisen ambulanssin johtaja prof Chiewitz Suomessa 3 krt! (1918, 1939, 1941)

Rintaman lähellä toimineet SotaS:t usein KS:n luontoisessa roolissa
•
Esim. Rauha (43. SotaS.) ja Sortavala (16. SotaS.) ja pienemmät
SotaS:t kuten Nurmes, Kuusamo, Kuhmo ym
KS:t toiminnassa kesään 1940 asti, osa koko välirauhan (suojajoukkojen käytössä)

VÄLIRAUHAN AIKA

Lääkintähuollon uudelleenjärjestely
•

Lääkintähuollon uudelleenjärjestelykomitea aloitti työnsä heti keväällä 1940,
työ valmistui toukokuussa 1941 juuri ennen jatkosotaa -> uusi KLO

•

Koostui PE:n lääkintäosaston keskeisistä upseereista, kenttäsairaaloita
koskevissa asioissa asiantuntijoina KS:ien päällikkölääkäreinä toimineet

•

Uudelleenjärjestelytyön pohjana kotimaiset ja ulkomaiset, erityisesti
saksalaisten tuoreet kokemukset

•

Lähtökohtana suunnittelussa varautuminen puolustussotaan
ns. Moskovan rauhan rajan tuntumassa
•
Vaikutti oleellisesti mm. sotasairaaloiden sijoituspaikkoihin, jotka
hyökkäyksen alettua 1941 jäivät nopeasti liian kauas taakse

Sotakokemusten keruu ja käsittely
•

Lääkärien sotakokemuksia ja täydentäviä tietoja osaamisesta kerättiin
tuoreeltaan heti talvisodan jälkeen -> Pyrittiin hyödyntämään sijoituksia
suunniteltaessa

•

Ruotsin Kirurgiyhdistyksessä pidettiin keväällä 1940 esitelmäsarja
“Krigskirurgiska erfarenheter från Finland”, jossa Suomessa toimineet kirurgit
selostivat kokemuksistaan.

•

29.6.1940 Kirurgiyhdistyksen ja PV:n yhdessä järjestämä ns. sotakirurgikokous
(n. 200 KS- ja SotaS –portaissa toiminutta lääkäriä)

•

Eri alojen asiantuntijalääkärit, mm. Aarno Snellman (neurokirurgia) ja Juuso
Kivimäki (leukakirurgia) laativat PV:lle suunnitelmia erikoisalojensa hoidon
järjestelystä sotatilanteessa

Käytännön uudistuksia
•

Reservilääkintäupseerien määrää lisättiin aktiivisesti, kymmenet etenkin
SotaS –portaan lääkärit suorittivat reservilääkintäupseeritutkinnon 1940-1941

•

Lääkintäkomppania uudistettiin: komppanianpäälliköksi nyt huoltoupseeri,
lääkintäjoukkueet perustavat tarpeettomaksi todetun PSp:n sijaan SAutoAs:n

•

Kenttäsairaaloiden uudistus
•
150 -> 200 ss, jako A- ja B-osastoon (ohjeellisesti 50/150 ss)
•
Sijoittaminen ylipäätään edemmäs
•
A: puhtaasti kirurginen, mahd lähelle etulinjaa sijoitettava
•
B: lievästi haavoittuneet, sairaat, lausuntopotilaat ym, 10-20 km A:sta
•
Selkeämpi tehtävällinen jaottelu armeijakuntien ja divisioonien KS:iin
•
KS entistä liikkuvammaksi, ajoneuvoja hevosten sijaan
•
Henkilöstöä koskevia uudistuksia runsaasti (joihin palaamme!)

Uudet ohjeistukset
•

Uusittu Kenttälääkintäpalvelusohjesääntö (2.5.1941)
•
Pysyi jokseenkin ajantasaisena koko sodan ajan
•
Runsaasti uudistuksia, mm. armeijakuntien tarkastavat kirurgit
(Saksalainen esikuva?)

•

Hoito-ohjeistoa uusittiin myös, esim:
•
Brofeldt: Lyhyt kenttäkirurgian opas (SPR)
•
Faltin: Neuvoja sotakirurgisten tehtävien ratkaisemiseksi (SPR)
•
Snellman: Kallo-aivovammojen hoito kenttäsairaalassa

•

Yhtymien huoltokäskyt ja erikoisohjeet lääkintähuollosta tarkentuivat

Vastavuoroisesti Norjaan
•

Mannerheim antoi Brofeldtille 14.4.1940 tehtäväksi koota SPR:n ambulanssin
auttamaan Norjaa symbolisessa vastavuoroisuuden hengessä

•

100 ss kenttäsairaala kuudella autolla ja 26 hengellä valmiina 10 päivässä

•

Ambulanssi matkasi Tukholman kautta Pohjois-Ruotsiin
ja rajan yli Norjaan, jossa toimintamahdollisuudet
jäivät lopulta hyvin vajavaisiksi, paluu Suomeen
jo toukokuussa

•

SPR:n sairaalan henkilöstön valmius kenttäsairaalatoiminnassa osoittautui korkeaksi, olivat
jatkosodassa monen keskeisen KS:n runkona

JATKOSOTA

KS:n perustaminen ja kokoonpano
•

Perustaminen tapahtui LKP:n myötä suojeluskuntapiireittäin,
päällikkölääkäri ja pääosa henkilöstöä yleensä kyseisen Skp:n alueelta

•

Perustamispaikkana useimmiten kansakoulu, jossa majoittuminen ja
järjestäytyminen sekä tarvittavat lisähankinnat (varsin usein keskeisiäkin
varusteita ja lääkkeitä puuttui!) ennen keskityskuljetusta

Esikunta
A-osasto
A-kirurgiset
tapaukset

n. 50 ss
esim. kartano
tai pappila

B-osasto
10-20
km

n. 150 ss
esim. koulu,
kansanopisto

B-kir, sisätautija lausuntopotilaat

KS:n esikunta
Esikunta

•
•
•
•

Varastoryhmä

Päällikkölääkäri
(lääkkapt – lääkmaj)

Komendantti
(vänr – ltn)

Apteekkari
(lääkltn – lääkkapt,
myöh. farmups)

Ylihoitajatar

Talousupseeri
(vänr – ltn)

Farmaseutti (2)
(ups/au tai lotta)

Päällikkölääkärillä lääkmaj vakanssi, pyrittiin pysyvyyteen
KS-henkilöstön tuli olla nuorta (~alle 40 v) ja kenttäkelpoista, sh:illa kirurginen koulutus
Tehtävissä saattoi toimia myös sa. sotilasvirkamiehiä, etenkin apteekkarina ja talousupseerina
Varastoryhmä huolehti täydennyksistä KS:aan ja eteenpäin

KS:ien päällikkölääkärit 1941
Lkm 36, tilastossa huomioitu tiedot 31.12.1941 saakka
KLO 1941 määrittelee: “Sisätautilääkäri tai kokenut kunnanlääkäri”

•
•
•
•
•
•

Lääkintäkapteeneita 17 (joista 1 ylennetty 1941*), lääkintämajureita 19
(joista 8 ylennetty 1941)
Väitelleitä 5 (13.9%), erikoistuneita 10 (27.8%)
(erikoisaloina sisätaudit [5], gynekologia [2], röntgen [2], keuhkosairaudet [1])
Kunnan- ja kaupunginlääkäreitä 11 (30.6%), sairaalalääkäreitä 14 (38.9%)
Vanhin syntynyt 1892 (49 v), nuorin 1912 (29 v), mediaani 1902 (39 v)
Päällikkölääkärin vaihdoksia 6 kenttäsairaalassa, yht. 8 vaihdosta!
Jo talvisodan aikana päällikkölääkäreinä toiminut 11 eli 30.6%

* Ei upseeriarvoa, palveli alkuvaiheessa sotilasvirkamiehenä

KS:n A-osasto
•
•
•
•

Itsenäiseen toimintaan kykenevä kirurginen hoitomuodostelma, 2 leikk.valjakkoa
Päällikkönä toimi yleensä A-osaston vanhempi lääkäri
-> KS:n johtava kirurgi, vastasi hoidosta AK:n kirurgin ohjeiden mukaisesti
Lisäksi nuorempi osastonlääkäri ja 2-3 apulaislääkäriä (usein lääk.kand.)
A-osaston vääpeli hoiti komento- ja huoltoasiat
Vanhempi os-lääkäri
(lääkkapt – lääkmaj)

Nuorempi os-lääkäri
(lääkkapt)
Apulaislääkärit (2)
(lääkltn – lääkkapt)

Hammaslääkäri
(lääkltn – lääkkapt)

Vääpeli
(kers-vääp)

Sairaanhoitajattaret
(leikkaus, poliklinikka,
vuodeosasto)

Lääkintä-au ja -miehistö

Lotat / Apusisaret

Farmaseutti
(aliups tai lotta)

A-osastojen vanhemmat kirurgit 1941
Lkm 31, tilastossa huomioitu tiedot 31.12.1941 saakka
•
•
•
•
•
•

Lääkintäkapteeneita 21 (joista 2 ylennetty 1941), lääkintämajureita 7 (joista 1
ylennetty 1941), lisäksi 1 lääkevl, 1 tykistön majuri ja 1 sotilasvirkamies
Väitelleitä 9 (29%), valmiita kirurgisten tautien erikoislääkäreitä 15 (48.4%),
lisäksi 2 gynekologiaan erikoistunutta
Kirurgisen kokemuksen* haarukka 1 - 30 v, mediaani 5 v
Vanhin syntynyt 1882 (59 v), nuorin 1910 (31 v), mediaani 1901 (40 v)
Siviilitoimi: sairaalalääkäreitä 21 (67.7%), yksityis- tai tehtaanlääkäreitä 5 (16.1%),
kunnanlääkäreitä 4 (12.9%)
Talvisodassa KS:n päällikkölääkäreinä oli toiminut 9 (29%)

* Kirurginen kokemus laskettu lääkärimatrikkelitietojen (1940, 1946) perusteella ja sellaiseksi on
huomioitu työskentely kirurgista toimintaa harjoittavassa sairaalassa (ml. gynekologia).

B-osasto
•
•
•
•

B-osastoa johti yleensä päällikkölääkäri henkilökohtaisesti
Osaston kirurgina usein ns. B-kirurgi (gyn, knk, kunnanlääkäri)
B:ssä poliklinikka, leikkaussali ja suurempi vuodeosasto, toisinaan B jaettuna
kahtia kirurgiseen ja sisätauti-B:hen
Toisinaan A ja B toimivat myös yhdessä jakamattomana KS:nä
Esikunta

Osastonlääkäri
(lääkkapt – lääkmaj)

Apulaislääkäri (2)
(lääkltn – lääkkapt)

Hammaslääkäri
(lääkups tai siviili)

Sairaanhoitajattaret
(leikkaus, poliklinikka,
vuodeosasto)
Lotat / Apusisaret

Lääkintä-au ja -miehistö

Erillinen kenttäsairaalaosasto (KSOs)
•
•

•
•

•
•

Vastasi teoriassa valmiuksiltaan itsenäistä A-osastoa
Jatkosodassa prikaatin tai erillisen taisteluosaston sairaala, esim.
Ryhmä O:lla ja Osasto Laguksella molemmilla 2 kpl KS-osastoja 1941
Yleensä 2 lääkäriä (päällikkölääkäri ja apulaislääkäri), hammaslääkäri,
apteekkari, ylihoitajatar + 6 hoitajatarta + lääk-au
Hyökkäysvaiheessa päällikkölääkärinä (lkm 8) tyypillisesti nuorehko lääkäri
(ikähaarukka 29-41, mediaani 34 v), joka valmistunut 30-luvun puolivälissä
•
Kaikki lääkintäkapteeneita pl. 1, joka ylennettiin v. 1941 aikana
•
Kaikilla jonkin verran kirurgista kokemusta (6 kk – 7 v), mediaani 1 v,
siviilivirka kirurginen apulaislääkäri, tehtaan- tai kunnanlääkäri
KSOs:n apulaislääkäri tyypillisesti “vanha” kandidaatti
Kesällä 1944 KS-osastojen päällikkölääkärit jo keskimäärin tottuneita
sotakirurgeja, 4 toimi koko sodan läpi tässä tehtävässä

Evakuoinnin yleinen kulku (erit. 1941 ja 1944)
Sairasjuna
(laivakuljetus)

Lentokuljetukset,
poikkeusjärjestelyt

HaavSjp

Etulinja

A/KS
KS

JSp

SAs

SAutoAs

Lääkintäelin
(Patl)

Lääkintäkomppania
(D)
(B/KS)

EvakS
(SotaS tai KS)

Sairasautokomppania,
(moottorivaunu)
(AK)

Kotialueen
SotaS

(SotaS:n
erikoisosasto)
Aivo- ja hermovammat
Leuka- ja plastiikkakirurgia
Rintakehävammat
Vaikeat raajavammat
Virtsaelinvammat
Psykiatria
Silmävammat
Korvavammat

KS:t hyökkäysvaiheessa
•
•

LKP:ssa 1941 perustettiin 28 kenttäsairaalaa ja 7 KS-osastoa
AK:lla ohjeellisesti 2 ja Divisioonilla 1 KS, Prikaateilla (vast) 1 KSOs
•
PM:n alaiset KS:t numeroitu 1-3
•
AK:n alaiset KS:t numeroitu 11-19 + 20. KS (14.D)
•
Divisioonien KS:t numeroitu väliltä 22-40 (= Div nro + 21)
•
Roolit muuttuivat hyökkäyksen edetessä, KS:ien alistuksia vaihdeltiin D <-> AK välillä,
syvyysporrastuksen perusperiaate kuitenkin pääosin säilyi
•
Hyökkäysvaiheen edetessä AK:lla usein vain 1 KS
•
AK:n KS:ssä erityishenkilöstöä, mm hammasteknikko ja optikko ja roolina usein evakuointisairaala
(esim. 3., 14., 32. KS), toisinaan AK:n KS hajautettiin “valjakoina” divisioonien KS:ien avuksi

•

KS:n sijoituspaikkana yleensä tilava soveltuva rakennus, esim kansakoulu, kunnalliskoti tai pappila.
Jotkut KS:t joutuivat toimimaan myös pahviteltoissa tai parakeissa (esim. 35. KS Tuulijärvellä ja 2. KSOs
Klyysivaarassa)

•

Jotkut KS:t jaettiin edelleen majoitusoloista tai lääkintätaktisista tarpeista johtuen useampaan
A- ja B-osastoon (mm. 15. ja 17. KS, siten että esimerkiksi puolikkaat A-osastot vuorottelivat)

KS:t hyökkäysvaiheessa
•

KS:ien käyttö eri sotanäyttämöillä, esimerkkejä:
•
KarA
•
Ongelmana alkuvaiheessa nopean etenemisen myötä erittäin tiheät siirtymiset etenkin VI AK:ssa,
jotka vaikeuttivat syvyysporrastuksen asianmukaista käyttöä ja potilaiden hoitoa
•
Laajennetuilla KS:illä (2., 3., 32. KS) evakuointisairaalan rooli, kunnes SotaS:iä saatiin perustettua
vallatulle alueelle (66. ja 67. SotaS)
•
Wolff (1943): KS:t mieluusti pois D:n alaisuudesta ja suoraan AK:n tai A:n alaisuuteen!
•
Karjalan kannas (IV AK)
•
Tiheä KS-verkko hyökkäyksen aikana, onnistunut syvyysporrastus, hyvä tiestö
•
Rukajärven suunta (14. D)
•
20. ja 35. KS toimivat alkuvaiheen jälkeen pääasiassa yhdessä
•
Pohjoinen (III AK ja 6. D)
•
Erityisenä haasteena pitkät evakuointimatkat, lentokuljetuksia pyrittiin käyttämään
•
Yhteistyö saksalaisten kanssa, mm. 12. KS Kiestingissä
•
Hangon rintama
•
Rauhallisen rintamatilanteen johdosta KS:t (38. KS, 2. KSOs) siirrettiin verraten nopeasti itään,
toisaalta käytettävissä oli hyvän yhteyden päässä KS:n omainen EvakS (4. SotaS.)

Tilastoa KS:ien kirurgisesta toiminnasta 6/41-11/41
PM:n neuvoa-antavan kirurgin ehdotuksesta toteutettu kyselytutkimus, tilastossa mukana
56 KS-muodostelmaa (A- ja B-osastot vastasivat erikseen + KSOs:t + 8. ja 2. RPr:n sairaalat)

•
•
•
•

Kautta kulkeneiden haavoittuneiden lkm 77 081
Taaksepäin evakuoitiin 69 514 (90,2%)
KS-portaassa menehtyneitä (osasto, pkl) 2958 (3,8%)
Eräitä vammatyyppejä:
•
Kallo-aivo-vammoja 1635, kokonaiskuolleisuus 18,4%
•
•

•
•
•

Aivoleikkauksia KS-portaassa 175, leikatuista menehtyi 39,4%
Vaihteluväli kenttäsairaaloittain 2 - 110, mediaani 33 operaatiota

Vatsaontelon ampumavammoja 1315, kokonaiskuolleisuus 63,5%
Rintaontelon ampumavammoja 2658, kokonaiskuolleisuus 20,4%
Suurten luiden ja nivelten vammoja 4888, kokonaiskuolleisuus 10,2%

A/35. KS:n leikkausparakki Tuulijärvellä heinäkuussa 1941.
Pitkiä huntuja käyttävät hoitajattaret SPR:n sairaalasta (pj. Mannerheimin nimenomainen määräys)

A/26. KS elokuussa 1941, valkoisessa takissa lääkkapt “Abessinia-Seppälä”,
oik. lääkkapt K-G Fredriksson

23. KSOs:ssa “transporttikipsaus” menossa, lääkkapt Erkki Himanka

23. KSOs:ssa laparotomia meneillään, lääkkapt Erland Laukka operoi

40. KS:ssä ns. kaksoisleikkaus, lääkmaj Leon Biaudet poistaa sirpaleita aivoista,
lääkkapt Olof Biström(?) ja Olavi Vilpponen amputoivat säärtä

Kenttäsairaaloiden tarkastuksista
•
•

•
•

Taistelujen taitekohdissa ja asemasotavaiheessa suoritettiin tiheästi
lääkintämuodostelmien tarkastuksia
Tarkastukset jaettavissa lääkintähuollollisiin (yhtymä/PM) ja lääketieteellisiin
(yhtymän tai PM:n neuvoa-antava kirurgi/sisätautilääkäri)
•
Kestivät yleensä joitakin tunteja, toisinaan parikin päivää. PV:n ylilääkäri seurueineen tarkasti
kenttäarmeijan lääkintähuoltoa muutamia kertoja vuodessa.
•
Tarkastuksista laadittiin aina raportti ylemmälle huoltolajijohtajalle,
usein suoraan ylilääkärille – seurauksena usein muutoksia käytännöissä
Varsinkin hyökkäysvaiheessa tarkastukset johtivat toisinaan keskeisiin henkilövaihdoksiin
•
Esim. 23. KSOs:n ja 3. KS:n päällikkölääkärien vaihdot heinä-elokuussa 1941
AK:n tarkastavien kirurgien henkilövalinnat aiheuttivat toisinaan kitkaa
(mm. Matti Sulamaan rooli II AK:ssa, jossa käytännössä kaikilla muilla A-kirurgeilla senioriteetti!)
•
KLO:n mukaan AK:n tarkastavan kirurgin tuli toimia jossakin yhtymän KS:ssä, mutta
käytännössä tehtävään nimettiin usein myös yhtymälle alistetun SotaS:n kirurgi

Ylilääkärin tarkastus Uhtuan suunnalla syyskuussa 1943. Kuvassa myös lääkevl Somer.

KS:t asemasodassa
•

Organisaatio osin uusiksi: kevennykset, kotiutukset, vuorolomat
•
Vaihtolääkärimalli kotiseudun SotaS:ien kanssa (erityisesti A-kirurgeilla)
•
Myös naispuolisia lääkäreitä 3-6 kk komennuksilla KS:issa 1942 alkaen
•
Kohdennettua lisäkoulutusta lääk.kandidaateille ja lääk.ylioppilaille,
koulutusta myös rintamaoloissa: esitelmät, KS-työkierrot patl lääkäreille

•

Kiinteät sijainnit (yleensä yhtymän huoltokeskusten yhteydessä),
usein SotaS-mallinen toiminta eli potilaiden hoito palveluskelpoisiksi
•
AK:n kirurgien lisäksi mm. AK:n/Ryhmän neuvoa-antava hammaslääkäri,
sisätautilääkäri, silmälääkäri, apteekkari, venerologi…

•

Prikaatien perustamisen myötä muutoksia:
•
Uudet KSOs:t 1943-1944
•
1/44 2.KS hajautettiin 51.,52.,53. KSOs:ksi,
12. KS puolestaan 54., 55. ja 56. KSOs:ksi

TK-piirtäjä Kari Suomalainen: “Kirurginen osasto kenttäsairaalassa”, 16.6.42
Kuva todennäköisesti 16. KS:stä Karhumäessä.

KS:t asemasodassa
•
•

Vuosina 1942 ja 1943 lääkintäpalvelu pysyi melko muuttumattomana asemasodan
alkuvaiheesta aina kevääseen 1944
Sotatoimiyhtymien alaisissa hoitomuodostelmissa (KS:t, SotaS:t) hoidettiin
jatkuvasti (7/42-6/44) keskimäärin 600 haavoittunutta ja n. 5000 sairastunutta
•
KS:n lääkärikokoonpano muuttui sisätautipainotteisuuden mukaisesti:
Pääll lääk + 1 A-kir + 1 B-kir + sisätautilääkäri (joka tosin useimmiten

oli yleislääkäri, harvemmin erikoistunut sisätautispesialisti)
•

Henkilöstön lisääntynyt sotakokemus näkyi
•
A-kirurgeina alkoi 43-44 esiiintyä alkuvaiheen nuoria kirurgisesti orientoituneita
lääkäreitä, sotakirurginen kokemus kvalifioi nopeasti
vaativiin tehtäviin (esim Frey, Gauffin, Sotamaa)

Todennäköisesti 12. KS Kiestingissä, sirpalevamman revisio.
Etualalla luultavasti lääkkapt Håkan Th. Nyman

Kraniotomia A/17. KS:ssä “Myrskyssä”, lääkkapt Wille Waris ja lääkltn Sakari Härö(?)

Leikkaus meneillään, keittosuolaa annetaan suoneen. Mahdollisesti 55. KSOs, oikealla todnäk. lääkkapt Ilmari Pertilä

Saksalainen kenrl. Weckman potilaana 15.KS:ssa elokuussa 1943,
lääkmaj Eino Vuori operoi sormivammaa. “Tyypillinen” leikkausvalaistus!

KS:t perääntymisvaiheessa
•

Kiireelliset uudelleenjärjestelyt
•
Jo kotiutettuja KS:iä perustettiin uudelleen (mm. 3. KS ja 13. KS),
laajentamista (> 1000 ss ja 7 -> 20 lääkäriä!) ja jatkuvia siirtymisiä
•
Punatautiepidemia aiheutti valtavasti ongelmia

•

Suuri paine KS:illä, kun vallatun alueen SotaS:t evakuoitiin taaksepäin
-> KS:t asettuivat paikoin SotaS:ien tilalle, esim. 13. ja 18. KS sijoittuivat 43. SotaS:n tiloihin
(tilanne siis käänteinen v. 1941 nähden!)

•

Hoitokäytännöt ja -välineet nyt parhaimmillaan
•
•
•

Eräissä KS:issä mm erillisiä lajittelu- ja shokkihuoneita ja erikoisosastoja
Kokoveren ohella käytettävissä plasmaa, aivoleikkauksiin käytettävissä erikoisvälineitä jne
Maan lääkärikunnasta mobilisoitu enimmillään lähes 85% PV:n käyttöön, kuitenkin
määrä osapuilleen sama kuin syksyllä 1941 (30.6.44: 1239 – Lkp 1941: 1312)

KS:t perääntymisvaiheessa
•

IV AK:n alueella tilanne erityisen hankala
•
9.6.-23.6.1944 välisenä aikana kaikki Kannaksen kenttäsairaalat
jokseenkin jatkuvassa liikkeessä, evakuoinnit 13. ja 43. SotaS:aan
•
13. ja 43. SotaS vuorottelivat evakuointiasemina (13. siirrettiin Viipurista
15.-23.6., tämän jälkeen 43. -> Lahti/Vierumäki), evakuointeja lisäksi
jatkuvina laivakuljetuksina Mikkeliin 17. SotaS:aan
•
AK perusti evakuointielimiä (2 kpl), joiden rooli erittäin kriittinen
taempien KS:ien ja SotaS:ien kuormituksen säätelijänä
•
Tilannekuva 13. KS:stä elokuun lopulla: 1472 potilasta, joista 1000
ripulipotilasta (vrt: KS perustettu 200-paikkaisena!)
•
Kirurgit toimivat suorituskykynsä äärirajoilla, esim. Rikhard Sotamaa
A/25. KS:ssä Ihantalassa leikkasi 9 vrk pervitiinin voimalla!

SOTAKIRURGIASTA

“Sotakirurgia oli ennen talvisotaa nuorelle lääkäripolvellemme
outo. Mikään teoreettinen tieto ei sairaanhoidossa millään alalla
voi korvata omakohtaista kokemusta. Talvisotamme antamat
opetukset takanamme mentiin nykyiseen sotaamme kaikissa
suhteissa paljon valmistuneempina…”

lääkintäkapteeni Erkki Saarenmaa 1941,
A/31. KS:n nuorempi lääkäri

Sota-ajan keskeisiä kirurgeja
PM:n neuvoa-antavat kirurgit

Sotasairaaloiden (kirurgiset) tarkastajat

Sotakirurgian
“Grand Old Man”

Mannerheim-ristin ritari nr. 19
S.A. Brofeldt

P.E.A. Nylander

Neurokirurgisen
toiminnan johtaja

A. Snellman

F. Langenskiöld

M. Hämäläinen

Suurten sotasairaaloiden johtavia kirurgeja

V. Seiro

V. Tuomikoski

A.R. Klossner

R. Faltin

Leukakirurgian
kehittäjä

J. Kivimäki

Kirurgia Suomessa sotavuosina
•

Kirurgia tuolloin jakamatonta yleiskirurgiaa, suppeampi “erikoistuminen” (neurokirurgia,
ortopedia, plastiikkakirurgia, rintaelinkirurgia) lähinnä henkilökohtaista harrastuneisuutta
•
Virallisesti suppeat erityispätevyydet vasta 40-luvun lopulla (SLL)
•
Yksilöllinen osaaminen huomioitiin SA-sijoituksissa hyvin!

•

Täydellisesti koulutettuja spesialisteja, kirurgisten tautien erikoislääkäreitä, n. 60
•
Tyypillisesti ns. lasarettisairaaloiden (yleiset ja lääninsairaalat) ylilääkäreitä,
monella sotakokemusta v. 1918 -> sijoitus pääosin SotaS johtajalääkäreinä
•
Spesialisoituminen tapahtui palvelemalla n. 3 vuoden ajan koulutussairaalassa

•

“Sotakirurgin” tarkka määritelmä ongelmallinen: kir. tehtävissä toimi erikoistuneiden
kirurgien ohella kirurgiaan orientoituneita, apulaislääkäreinä toimineita nuoria lääkäreitä,
läheisten operatiivisten erikoisalojen lääkäreitä (gynekologia) ja käytännön pätevöittämiä
pitkän linjan kunnanlääkäreitä. PV:n luokitus A/B/C –kirurgit kompetenssin mukaan.

•

Raja-aidat matalia, esim. kasvoplastiikkakirurgiaa harrastivat siihen keskittyneiden harvojen
kirurgien ohella myös yksittäiset korva- ja silmälääkärit

Asiantuntemusta ulkomailta
•

Useita seniorikirurgeja Pohjoismaista toimi Suomessa, etenkin 1941:
•
Ragnell ja Gordh syksyllä 1941: moderni intubaatioanestesia, kasvoplastiikat
•
Sijoitus yleensä SotaS:iin osastolääkäreiksi (esim Key, Hylander, Palmer, Perman ym),
mutta etenkin hyökkäysvaiheessa myös KS:iin (esim Sjöqvist, Odelberg, Rosenqvist)
•
Tanskalainen ambulanssi 7-9/41 osana 25. SotaS:aa Pälksaaressa
•
Usein esitelmäkokouksia ja kokemusten julkaisua kotimaissa

•

Myös suomalaiset hakivat sotavuosina oppia ulkomailta
•
Mm. Brofeldt, Kallio, Kivimäki ja Schauman vierailivat Saksassa,
Turpeinen, Faltin, Brofeldt ja Hämäläinen Ruotsissa

•

Yhteistyö saksalaisten kanssa oma lukunsa
•
Prof. Küntscher Kemissä 1943-44, naulaus käyttöön (Löfgren, Aalto-Setälä, Rehnberg)
•
Saksalaiset tukeutuivat usein suomalaisiin KS:iin ja varsin moni KS-kirurgi sai
saksalaisia kunniamerkkejä

Sotakirurgisista hoitokäytännöistä
•
•

Hoitokäytäntöjä yritettiin standardisoida, koska vammoja käsittelevä lääkärikunta
koulutuksen ja kokemuksen puolesta sijoituksistaan huolimatta heterogeenista
Keskeisiä prinsiippejä
•
Jatkuva priorisointi ja lajittelu: ensin päätetään kuljetusvirrasta KS:ään otettavat, edelleen
näistä keskinäinen kiireellisyysjärjestys, shokkitapaukset erilleen heti leikkauskelpoisista jne.
•
KS-portaassa käsitellään hengenvaaralliset vammat ja toisaalta
aivan lievät tapaukset, joissa hoidon jälkeen pt palautettavissa joukkoihin
•
Myös hoitoekonomia huomioitava, aikaavievistä toimenpiteistä vs heikko ennuste
(esim laparotomiat) pidättäydyttiin ruuhkatilanteissa
•
“Mahdollisimman vähän, mahdollisimman monelle”

Shokki ja anestesia
•

Shokkitila rauhan aikana harvoin tavattuna ilmiönä lääkäreille alkuun melko vieras,
aiheuttavia tekijöitä ja hoitokäytäntöjä pyrittiin aktiivisesti tutkimaan (mm. Kalaja, 13. KS)

•

Hoitokäytännöksi vakiintui lepo, lämpö, nesteytys, stimulanssit, verensiirto, morfiini.
Myös keittosuolaa ja plasmaa käytettiin.

•

Tuloksellinen shokin hoito piti yleisesti ottaen saada alkuun jo JSp:llä ja huono kuljetus
teki usein hyödyn tyhjäksi. Hoito ja anestesia ongelmallisia, sillä usein aiheuttava vamma
itsessään edellytti leikkaushoitoa, mutta potilas ei ollut leikkauskelpoinen

•

Anestesiamenetelminä lähinnä inhalaatio (eetteri), iv-narkoosi (evipan/avertin) ja puudutukset
(novokaiini), narkoosin antajina toimivat sairaanhoitajat, toisinaan myös hammaslääkärit

•

Suomen anestesiologian pioneeri Eero Turpeinen (1912-2004) tutki anestesiologiaa
kenttäoloissa ja tiettävästi käytti kenttäsairaalassaan kokeellisesti omaa nukutuskojettaan

Ampuma- ja sirpalehaavat
•
•

Kaikki sota-aseiden aiheuttamat haavat lähtökohtaisesti infektoituja
Luoti- ja sirpalevammojen keskinäinen osuus vaihteli sodankäynnin vaiheiden ja rintamanosien
mukaan, esim 10. SotaS:n (Tampere) aineistossa koko sotatoimialueelta ~53/47%,
asemasodassa sirpalevammat enemmistössä
•
Kesällä 1944 perääntymisvaiheessa sirpalevammat korostuivat (ajoittain jopa 95% asti!)
•
Räjähtävien luotien aiheuttamat vammat yleensä myös erityisen vaikeita

•

Sirpalevammat yleisesti ottaen vaikeampia: haavat suuria, repaleisia ja ruhjoutuneita,
sirpaleiden mukana kulkeutui herkästi maaperän bakteereita, vaatteenriekaleita ym

•

Vaikeat haavainfektiot suht yleisiä, kaasukuolio erityisen pelätty. Antibiootteja ei käytössä, pl.
sulfonamidi. Tetanusta esiintyi melko vähän. Talvisodassa lähes kaikki tapaukset Kannakselta
(viljelymaateoria!)

•

Kaliiperinsuuruisissa (< 1 cm) konservatiivinen hoito (sidos ja immobilisaatio), muulloin
yleensä avoin haavanhoito: revisio ja kipsaus. Ompeleminen yleisesti ottaen kiellettyä.

Vatsahaavoittumat
•

Vatsavammoilla sotavammoina perinteisesti erittäin huono ennuste; historiallisesti suosittiin
täysin konservatiivista hoitoa (mm. buurisodan, Balkanin sotien ja I ms kokemukset, myös 1918),
mm. engl. MacCormac “Vatsaan haavoittunut kuolee, jos hänet operoidaan…”

•

Keskimäärin n. 5% kaikista haavoittuneista vatsatapauksia, kentällä kaatuneista n. 10% (Carrel)
•
Vatsavammat korostuvat liikuntasodassa, joskin kyyry etenemisasento suojaa kohtalaisesti
•
Suolistovammat yleisimpiä, n. 60%
•
Alle 6 h operoitujen kuolleisuus n. 50-60%, jyrkkä nousu ajan kasvaessa

•

Vatsavammojen kohdalla KS poikkeuksetta “ensimmäinen ja viimeinen” porras, jossa
tulokselliseen hoitoon voitiin ryhtyä
•
Diagnostiikka edellytti usein leikkausta, joka aikaavievä ja ruuhkatilanteessa päätös
leikkaukseen ryhtymisestä erittäin hankala -> onnistunut jälkihoito edellytti väh. 2-3 vkon
lepomahdollisuutta, runsaasti postop. komplikaatioita
•

Kotimaisia aineistoja: Tiitinen 1941-44 (3024 tap., kuoll. 66,3%), Aalto 1941 (25. KSOs: 39 tap.,
46,2%), Saarenmaa 1941 (31. KS: 79. tap, 31,6%), v. Hellens 1943 (22. KS: 56 tap., 57%)

Kallo-aivovammat
•

Yleisenä hoitokäytäntönä (Snellman): puudutuksessa tehty ns. aivorevisio eli haavan kirurginen
siistiminen, vuotojen tyrehdyttäminen, kudoskappaleiden, luunsirujen ja vierasesineiden
poistaminen sekä tiivis sulku

•

Leikkauksen jälkeen ehdoton n. 2 vkon vuodelepo, tämän jälkeen evakuointi jatkohoitoa varten
keskitetysti 54. SotaS:ään, jossa hoidettiin myös vaikeimmat hermo- ja selkäydinvammat

•

Jo talvisodan aikana pyrittiin kallo-aivovammojen hoito keskittämään mahdollisuuksien rajoissa:
mm Kannaksen Armeijan aivotapaukset (puolet kaikista!) hoidettiin ruotsalaisen leikkausvaljakon
Leksell-Lundberg toimesta Rauhassa

•

•

Jatkosodassa tärkeimmille operaatiosuunnille evakuointisairaaloiden ja KS:ien yhteyteen
perustettiin erityisiä yhtymien kallo-aivo-asemia, joissa neurokirurgiaan perehtynyt henkilökunta
ja erikoisvälineistö
•
Pt pyrittiin viivytyksettä (24-36 h sisällä) siirtämään tällaiseen, prioriteetti lentokuljetuksissa
Kuitenkin varsinkin pohjoisilla rintamanosilla jouduttiin aivotapauksia operoimaan
yleiskirurgien toimesta KS:ssa, tällöin noudatettiin em. Snellmanin linjauksia

Kasvo- ja silmävammat
•

Kasvovammat hankalahoitoisia: rauhan aikana harvinaisia, potilas ei voi syödä tai puhua,
usein vaikeat vuodot ja tukehtumisvaara, myös psykologinen haitta merkittävä
•
Toisinaan tarvittiin trakeotomiaa (mm. Simo Häyhä)

•

Ensihoito (KS) kirurgin ja hammaslääkärin yhteistyönä: pehmytosien revisio, yksinkertaiset
tukiompeleet, murtumafragmenttien repositio ja fiksoiminen, “kuljetussidos”. Hammaslääkärit saivat
tähän täydennyskoulutusta keväästä 1940 lähtien (ns. Faltinin kurssit ja laukut)

•

Jatkohoito yleensä vuosien prosessi: kymmeniä plastisia korjausleikkauksia ja proteeseja
- SPR:n Invalidisairaalan leukaosasto toimi v. 1947 asti, Tilkassa korjauksia 50-luvulle

•

Ruotsalainen Hildebrandt dokumentoi 53 hyökkäysvaiheen tapausta 30. Sotasairaalassa
(Soivio) 1941-1942 ja seurasi paranemista aina 1946 saakka

•

Silmävammoissa turvauduttiin liian monissa tapauksissa kentällä totaaliseen silmänpoistoon
(enukleaatio), silmäspesialistien parempi saatavuus olisi vähentänyt tätä -> KS-silmäosastot!

Raajavammat
•

Ampumamurtumissa talvisodasta saakka (myös ja etenkin KS-) perusmetodina ns Löhrin
salvakipsaus, myöhemmin (~1942-43) sen vähitellen syrjäytti kuiva aukollinen kipsiside

•

Kiristysside vaikuttaisi usein aiheuttaneen enemmän haittaa kuin hyötyä;
käyttöindikaatiot usein epäselvät ja asetettu huonosti, ei standardia sidemallia

•

Amputaatiot tehtiin usein KS-portaassa, reamputaatio tarvittaessa SotaS:ssä

•

Vaikeiden raajavammojen “osaamiskeskus” kehittyi Helsinkiin 1. ja 54. SotaS:ään
(Langenskiöld, Rehnberg, Kallio): korjauskirurgiaa, proteesipaja

•

Suurissa raajahaavoittumissa, erityisesti reisiluumurtumissa ja suurissa
pehmytosavammoissa komplikaationa vaikea shokkitila

•

Miinavammat erityisen haastavia: vaikean ruhjoutumisen lisäksi usein liitännäisvammoja
kasvoissa, ylävartalossa jne, jopa aivovammoja

Joskus hengenvaarallista auttajillekin…
•

Kahdesti jouduttiin haavoittuneesta poistamaan
räjähtämätön pienoisheittimen ammus
•
•

17.8.1942, lääkkapt GW Wallgren, 33. KS
9.7.1944, lääkmaj Paavo Vara (kuvassa), 35. KS

•

Molemmissa tunnetuissa tapauksissa potilas
toipui myöhemmin hyvin, mutta leikkaus edellytti
mittavia turvajärjestelyjä ja vapaaehtoiset suorittajat

•

Tapaukset kelpuutettiin myös Guinnessin ennätysten
kirjaan maailman vaarallisimpina leikkauksina

•

Kenttäsairaaloissa työskennelleitä lääkäreitä menehtyi 6

Sotakirurgista tutkimusta
Sotakirurgian eri osa-alueita käsitteleviä esitelmiä ja tieteellisiä tutkimuksia julkaistiin artikkeleina ja
monografioina runsaasti sodan aikana ja jälkeen, aina 1950-luvulle asti. Esimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleiskokemukset (Faltin, Brofeldt, Lehtinen, Saarenmaa, Aalto, Tuomikoski, Hämäläinen ym)
Raajavammat ja amputaatiot (Kallio, Orkomies, Seiro, Klossner, Langenskiöld)
Vatsavammat (von Hellens, Korhonen, Hämäläinen, Tiitinen)
Kasvovammat/plastiikkakirurgia (Faltin, Kivimäki, Aschan, Soivio, Hildebrandt, Meurman)
Kallo-aivovammat (Inberg, Snellman, Björk, Sjöqvist, Mäkelä, Hillbom)
Rintavammat (Nylander, Kurkipää, Aalto, Peräsalo)
Hermovammat (af Björkesten, Snellman)
Paleltumavammat (Hämäläinen, Korhonen)
Silmävammat (Ajo, Vannas, Teräskeli)
Urologiset sotavammat (Pelkonen, Elfving, Korhonen)
Shokki (Kalaja, Turpeinen, Unonius)
Anestesiologia (Turpeinen)

KYSYMYKSIÄ?

KIITOS!

Yhteystiedot:
mikko.tyni.co@gmail.com / mityni@student.jyu.fi
040 5885 239

