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Mitä päivystysasetus
tuo tullessaan?

S

osiaali- ja terveysministeriön laatima asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä valtakunnallisesti oli loppukesästä 2012 lausuntokierroksella. Sen mukaan
kiireellisen hoidon tarpeen arviointi ja hoito tullaan järjestämään yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Näin ollen ympärivuorokautista kirurgian
päivystystä tekevässä yksikössä on oltava valmius leikkaushoitoon, leikkauksen jälkeiseen seurantaan ja tehohoitoon, ja synnytyksiä hoitavassa sairaalassa
sikiön, vastasyntyneen lapsen ja synnyttäjän hoidon tarpeen arviointiin ja
välittömään hoitoon, tehostettuun seurantaan, hoitoon liittyviin laboratoriotutkimuksiin ja verensiirtoon.
Päivystysasetuksen voimaantulo tulee tarkoittamaan sitä, että missä on
ympärivuorokautinen leikkaussalipäivystys, siellä myös synnytetään, ja päinvastoin. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana noin joka toinen vuosi
on suljettu yksi synnytysyksikkö. Lukumäärä tulee todennäköisesti edelleen
pienenemään, mikäli STM:n laskelmat 12-15 päivystävän yksikön määrästä
toteutuvat. Koska keisarileikkaus on kolmen yleisimmän päivystysleikkauksen
joukossa umpilisäkkeen poiston ja reisiluunkaulan murtumaleikkauksen ohella, asetuksen tultua voimaan valtakunnan kaikissa leikkauspäivystyspisteissä
tullaan tarvitsemaan obstetrisen anestesiologian osaamista.
Juuri kun asetusluonnoksesta oli annettu lausunnot, 40 % suomalaisista anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreistä kouluttavassa Helsingin
yliopistossa päätettiin, ettei siellä enää vaadita obstetrisen anestesiologian
koulutusta yliopistovaiheessa. Koska tällä hetkellä yhdelläkään suomalaisella
keskus- tai aluesairaalan anestesiologilla ei ole obstetrisen anestesiologian erityispätevyyttä, tämä merkitsee sitä, että tämän alueen ajantasaisin tieto ei voi
välittyä erikoistuville lääkäreille keskussairaalavaiheen aikana ja päivystävään
keskussairaalaan siirtyvä anestesiologi voi joutua tilanteisiin, joihin hänellä ei
ole koulutusta.
Obstetrisen anestesiologian erityispätevyys perustettiin 1990-luvulla,
koska katsottiin odottavan äidin ja synnyttäjän turvallisuuden takaamisen
vaativan erityistä osaamista. Synnytyksessä vammautunut vastasyntynyt on
eräs yhteiskunnan kalleimmista lääketieteellisistä ja sosiaalisista ongelmista.
Hoidettaessa odottavaa äitiä tai synnyttäjää hoidetaan itse asiassa kahta yleensä
hyväennusteista potilasta. Raskauden ja synnytyksen laadukkaalla hoidolla on
erittäin suuri terveyshyöty ja vaikuttavuus. Itse asiassa synnytysten hoito on
sairaalan tärkeimpiä toimintoja ja näyteikkuna ulkomaailmaan, jota seurataan
mm. mediassa tarkoin, ja pienetkin virheet saavat laajalti palstatilaa.
Voi vain toivoa, että obstetrisen anestesiologian yliopistollinen opetus palautetaan myös Helsingin yliopiston anestesiologian ja tehohoidon koulutusohjelmaan, jonka pakollisena osana se on kaikissa muissa Suomen neljässä
yliopistossa. 
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