1 Johdanto

Johdanto

Suomen Kardiologisen Seuran perustava kokous pidettiin Helsingissä
13.11.1967. Perustavassa kokouksessa oli 37 henkilöä, herroja ja ainakin yksi
nainen, neiti Leena Tuuteri, kuten pöytäkirjassa todetaan. Pian 40 vuoden kuluessa Seuran toiminta on laajentunut monissa suhteissa, ja herroittelu ja neitittely on muuttunut akateemisten titteleiden käyttöön. Seuran toimintaa on
arvioitu historioitsijan silmin jo kaksi kertaa ennen tätä historiikkia. Terho Toivonen laati Seuran 20 –vuotisjuhlaan koosteen siihenastisesta toiminnasta. Ensimmäinen Seuran historiikin valmistelu käynnistyi 29. vuosikokouksen yhteydessä, jolloin puheenjohtaja kutsui toimikunnan suunnittelemaan ja laatimaan
Seuran 30-vuotishistoriikin. Se käsitteli kardiologisen tietämyksen, diagnostiikan ja hoidon kehittymistä, toiminnan kehittymistä suomalaisissa yliopistokeskuksissa, vaikuttajapersoonia sekä Seuran koulutus- ja julkaisutoiminnan kehittymistä.
Seuran puheenjohtaja Juha Hartikainen kutsui Matti Halisen ja Markku
Ikäheimon suunnittelemaan Seuran historiikkia vuosikokouksessa 2006. Tarkoitus oli kuvata, mitä on tapahtunut edellisen painoksen jälkeen. Seuran toiminnan laajenemisen ja nopean kehittymisen vuoksi ”välivaiheen” historiikkia
pidettiin tarpeellisena ennen 10 vuoden kuluttua järjestettäviä Seuran 50-vuotisjuhlallisuuksia ja siinä yhteydessä laadittavaa seuraavaa historiikkia. Tämän
40-vuotishistoriikin näkökohta painottuu edellistä painosta enemmän sairauksien hoidon kehittymiseen. Osa kirjoituksista käsittelee viime vuosikymmenen
kehitystä edellisen painoksen kattaessa edeltävän ajan. Edellisessä painoksessa
jäi mm. rytmihäiriöiden hoidon kehityksen käsittely niukaksi, minkä vuoksi tässä historiikissa asiaa käsitellään laajemmin.
Sydänsairaudet ovat kansansairauksia. Niiden hoitomahdollisuudet ovat
parantuneet päivystysluonteiseksi toiminnaksi. Maantieteellisesti hoidon saatavuus on myös kehittynyt nopeasti. Tätä kirjoitettaessa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia tehdään yliopistosairaaloiden lisäksi kaikissa
keskussairaaloissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Oli syytä kirjata tämä kehitys niin kauan kuin toimintaan osallistuneet sen vielä hyvin muistavat.
Suomen integroituminen Euroopan Unioniin ja yhteistyö European Society of Cardiologyn (ESC) kanssa näkyy Seuran toiminnassa. Kardiologien
koulutus on muovautunut eurooppalaisten vaatimusten mukaiseksi.
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johdanto

Matti Halinen ja Markku Ikäheimo tietokoneen ääressä; Seuran historiikin toimittaminen vaati tarkkuutta.

Markku Ikäheimo ja Matti Halinen toimitustyön päätyttyä – jo Antiikin Kreikassa symposiumiin kuului henkevän keskustelun ohessa
nautiskelu ruuista ja juomista.

Johdanto
Kiitämme kaikkia kirjoittajia heidän osuudestaan sekä Seuran jäseniä ja
henkilöstöä arvokkaista kommenteista käsikirjoituksen valmistelun yhteydessä. Ilman Seuran sihteereiden ja silloisen toimistosihteerin, nykyisen toimistopäällikön, laatimia yksityiskohtaisia vuosikertomuksia tämä historiikki olisi jäänyt puutteelliseksi.

Suvirannassa Utajärvellä, 16.7.2007
Matti Halinen 			

Markku Ikäheimo
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