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Lasten sydänkirurgi oli myös
antikv ariaatti en suuri ystävä
suoMEN ensimmäinen lasten-
kirurgian oppituolin haltija Ilmo
Louhimo kuoli 3. helmikuuta
2014 kotonaan Espoossa 82-vuo-
tiaana; Hän oli syntyn)'t Artjär-
vellä 17. helmikuuta 1931.

Louhimo valmistui lääkäriksi
Helsingin yliopistosta 1956. Hän
suuntautui heti kirurgiaan ja oli
apulaislääkärinä HYKS:n eri kli-
nikoilla ja Lontoon Hammer-
smithin sairaalassa.

Erikoistuttuaan kirurgiaan
1963 ja lastenkirurgiaan 1969 se-
kä väiteltyään 1968 hän toimi
HYKS : n Lastenklinikan kirurgian
osastolla vastaten erityisesti las-
ten sydänkirurgiasta.

Lastenkirurgian apulaisprofes-
soriksi hänet nimitettiin 1987 ja
professoriksi 1993. Hän jäi eläk-
keelle ylilääkärinä 1996.

ENSTMMÄI N EN avosydänleikkaus
tehtiin HYI6:n Lastenklinikassa
1961. Tieto hyvistä tuloksista
synnytti jonon, jota ei niukoin
voimavaroin pystytty lyhentä-
mään. Vielä l97o-luvun lopulla,
Louhimon ollessa jo vastuussa
toiminnasta, jonossa oli yli 3OO
Iasta.

Louhimo loi hyvät yhteydet
Englannin ja Yhdysvaltojen sy-
dänkirurgian keskuksiin, joista

llmo Louhimo

uudet menetelmät saatiin no-
peasti käynöön.

Ultraäänidiagnostiikka ja
uudet leikkaustekniikat tarjosi
vat vaikeasti sairaille imeväis-
ikäisille avun, ja toiminnan pai-
nopiste siirrettiin ensimmäisiin
elinviikkoihin. Oli ilmeistä, että
toiminta oli keskitettävä yhteen
sairaalaan, ja sitä ajatusta Louhi-
mo ajoi voimakkaasti.

lggo-LuvuN loppuun mennessä
kaikki avosydänkirurgia ja vuosi-
tuhannen vaihteen jälkeen myös
muu sydänkirurgia oli keskitetty
Helsinkiin.

Tdmä lisäsi Helsingin Lasten-
klinikan kirurgien kokemusta ja
auttoi voimavarojen saantia tar-
vetta vastaavaksi.

Louhimon käynnistämät seu-

rantatutkimukset osoittavat, että
leikkauksesta toipuneet selviävät
elämästä yhtä hyvin kuin perus-
terveet.

Louhimo oli pidetty opettaja
ja esimies sekä taitava, vahvasti
sitoutunut ylilääkäri, joka ei
säästellyt itseään vakavasti sai
raan potilaan ääressä. Hänet pal-
kittiin 199O Pohjola.palkinnolla
ja kutsuttiin monen kotimaisen
ja ulkomaisen' lääketieteellisen
seur€Ln kunniajäseneksi.

Hän oli lahjakas sanankäyttäjä
ja riimittäjä, joka käytti taitoaan
luentoihinsa sekä kirjoittaessaan
lastenkirurgian oppikirjan.

RASKAAN työn vastapainona oli-
vat monet harrastukset, kuten
tennis ja tenniksen järjestötoi
minta. Hän oli myös bibliofiili
rakkautenaan tiettyjen kirjojen
ensipainosten kerääminen.

Hän oli puolisonsa kanssa
Vammalan vanhan kirjallisuu-
den päMen säännöllinen osallis-
tuja ja luennoitsijakin aiheenaan
Dekkarit harrastuksena ja Kerää-
jän Waltari. Eipä ihme, että hä-
net nimettiin 1993 vuoden anti-
kvariaattiasiakkaaksi.
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