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K
atsoin kesällä, kun ihminen hukkui.

Olimme puolisoni kanssa heinäkuussa 
Turussa lomalla ja kävelimme lauantai-
iltana joen rantaa. Viereisiltä jokilaivoilta 

kuului musiikki, ihmisillä oli olut- ja viinilaseja 
kädessä. Ihmettelimme, miksi joen pientareille 
oli kerääntynyt veteen tuijottavia ihmisiä. Kun-
nes huomasimme sukeltajan, ambulanssin, poliisit. 
Viimeisenä ensihoitajat ja ensihoitolääkärin, joka 
intuboi pientareelle nostettua miestä muiden pai-
nellessa.

Koska puolisoni sattuu olemaan kollega, kes-
kustelimme hiljaa siitä, mitä ehkä tapahtuu. Miksi 
intubointi kestää niin kauan, onko uhri pudonnut, 
onko sillä kaularankavamma. Että tuo yksi paine-
lee liian pinnallisesti. Tilanne oli absurdi: taustalla 
jumputtava musiikki ja laivoilla juhlivat ihmiset, 
kun yhtä elvytetään – yksi kuolee ja muut juovat 
vieressä kaljaa!

Mutta niinhän se on, elämässä. Yksi sekunti 
voi erottaa elämän kuolemasta, kenen tahansa 
kohdalla. Olen toki elvyttänyt ja nähnyt, kun ih-
minen kuolee, kuten useimmat anestesialääkärit. 
Silti se tuntui erityiseltä, tämä kuolema. Että kai-
ken sen heinäkuisen lauantai-illan helteen keskellä 
nuori mies lähti kaupungille ja hukkui, kun muut 
katsoivat vierestä. Eikä kukaan voinut mitään. 
Emmekä me tehneet mitään.

Lopulta painelu lopetettiin. Vieressämme 
seissyt alle kymmenvuotias poika kysyi äidiltään, 
miksi sedän päälle vedetään lakana. Äiti vastasi, 
että ei ollut happy end. Perustelu ei ollut aivan 
oppikirjan mukainen keskustelu siitä, kuinka 

kertoa lapselle kuolemasta, mutta ehkä äitiäkin 
järkytti. Ehkä niitä kaikkia muitakin, ehkä he ei-
vät vain juoneet viinejään, vaikka siltä näyttikin. 
Kyllähän minuakin. Miksi tämä tuntui erilaiselta 
kuin töissä?

Töissä ollessa saa yrittää. Töissä on siellä 
joen toisella rannalla, samalla pientareella uhrin 
kanssa. On huomattavasti vaikeampi vain katsoa, 
kuin osallistua. Hieman huvittikin oma ja puoli-
soni reaktio: olimme jo toinen käsi 
ojossa menossa auttamaan, kunnes 
muistimme, että olemme lomalla. 
Kukaan ei kaipaa eikä tarvitse meitä 
siellä. Ehkä se on jokin yhdistävä 
luonteenpiirre anestesialääkäreillä, 
että on helpompi olla mukana tilan-
teessa, kuin katsoa sivusta.

Toisinaan jonkun elämä vain on 
niin ohuella langalla kiinni, ettei 
pysty pelastamaan. Silti sitä miettii, 
etenkin uran alkuvaiheessa, että oli-
sinko minä osannut vai olisiko joku 
ollut parempi. Olisinko pärjännyt 
sittenkään, vaikka niin kovasti haluan? Koke-
mattomana myös omat taidot ovat vielä ohuesti 
kiinni, mitä jos ne kohtaavat väärällä hetkellä? 
Oma kapea osaaminen ja toisen ohkainen henki? 
Olisiko vankemmalla osaamisella voinut pitää sen 
toisen kiinni elämässä?

Sitä ei koskaan tiedä. Olisiko joku jossain. 
Mutta on meillä ainakin pirun siisti työ edes 
yrittää. 
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• Perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon

300 mg   400 mg   600 mg   800 mg

Kun kipu vaatii enemmän

Vaikuttava aine: Gabapentiini. Käyttöaiheet: Paikallisalkuinen epi-
lepsia ja perifeerinen neuropaattinen kipu. Annostus ja antotapa: 
Gabapentiinivalmiste on nieltävä kokonaisena riittävän nesteen 
kera. Aikuiset ja 12-vuotiaat: Kaikkiin käyttöaiheisiin suositellaan 
hoidon aloitusta ensimmäisenä päivänä 300 mg x 1, toisena päivä-
nä 300 mg x 2 ja kolmantena päivänä 300 mg x 3. Vaihtoehtoisesti 
hoidon voi aloittaa 900 mg/vrk jaettuna kolmeen samansuurui-
seen annokseen. Tämän jälkeen annosta voi potilaan yksilöllisen 
vasteen ja sietokyvyn mukaan suurentaa 300 mg/vrk:n kerta-an-
noksin 2–3 päivän välein, kunnes saavutetaan enimmäisannos 3600 
mg/vrk. Yksittäistapauksissa annostuksen suurentaminen on ehkä 
tehtävä tätä hitaammin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle ai-
neelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: 
Jos potilaalle kehittyy gabapentiinihoidon aikana akuutti haimatuleh-
dus, on harkittava gabapentiinihoidon lopettamista. Epilepsiaa sairas-
tavan potilaan antikonvulsiivisen lääkityksen äkillinen lopettaminen 
voi johtaa status epilepticuksen kehittymiseen. Joillakin gabapen-
tiinia saavilla potilailla voi ilmetä kohtausten tihenemistä tai uu-
dentyyppisiä epilepsiakohtauksia. Varovaisuutta on noudatettava 
gabapentiinin käytössä potilaille, joilla on monimuotoisia epilep-
siakohtauksia, myös poissaolokohtauksia. Potilaita tulee seurata 
itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen varalta. Tätä lääkevalmistetta ei 

saa antaa potilaille, joilla on galaktoosi-intoleranssi, synnynnäinen 
laktaasin puutos tai glukoosigalaktoosi-imeytymishäiriö. Yleis-
tyneen yliherkkyysreaktion (DRESS) ilmaantuessa gabapentiinin 
käyttö on lopetettava. Yhteisvaikutukset: Gabapentiinihoitoa ja 
morfi inia saavia potilaita on seurattava tarkoin keskushermos-
tosuppressioon viittaavien merkkien varalta, ja gabapentiini- tai 
morfi iniannosta on pienennettävä asianmukaisesti. Samanaikainen 
gabapentiinin ja aluminiumia ja magnesiumia sisältävien antasidien 
nauttiminen pienentää gabapentiinin biologista hyötyosuutta jopa 
24 %. Raskaus ja imetys: Gabapentiinia saa käyttää raskauden 
aikana vain, jos mahdollinen hyöty äidille on selvästi suurempi 
kuin mahdollinen riski sikiölle. Gabapentiini erittyy rintamaitoon. 
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Gabapentiinilla voi 
olla vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyt-
tökykyyn. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: Virusinfektio, uneliai-
suus, heitehuimaus, ataksia, väsymys, kuume. Pakkaukset ja hin-
nat (vmh sis.alv.) 1.10.2015: 300 mg 50 kaps. 21,76 €, 300 mg 100 
kaps. 40,07 €, 400 mg 100 kaps. 49,08 €, 600 mg 100 tabl. 78,41 €, 
800 mg 100 tabl. 95,10 €. Korvattavuus: Peruskorvattava. Ylem-
pi erityiskorvausryhmä (100%) vaikeahoitoisen paikallisalkuisen 
epilepsian hoidossa (182). Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca 
Fennica ja aesculapius.fi .

GABRION 300 mg, 400 mg kapselit 600 mg, 800 mg kalvopäällysteiset tabletit
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