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 ` Kymmenes Euroanestesia-
kongressi järjestettiin tänä vuonna 
kesäisessä Tukholmassa. Kongressi-
paikaksi oli valikoitunut ”Stock-
holmsmässän”-messukeskus, jonne 
oli nopea lähijunayhteys suoraan 
Tukholman keskusrautatieasemal-
ta. Harmi vain, että paikallinen VR 
remontoi juuri messujen alkupäivinä 
kyseisiä ratayhteyksiään, jolloin kym-
menen minuutin sprintti messukes-
kukseen venyi 70-minuuttiseksi pari 
vaihtoa sisältäväksi taaperrukseksi. 
Toki positiivista palautetta annet-
takoon kongressijärjestäjille joka 
kulmaukseen seisotetuista avuliaista 
kongressioppaista, jotka pyydet täe-
s sä olisivat varmaankin taluttaneet 
eksyneen kongressiosallistujan 
käsikynkässä perille saakka. Toisena 
kongressimatkalaista erityisesti 
ilahduttavana asiana mainittakoon 
myös kongressilaukkuun lykätty lähi-
liikennelippu, joka loppujen lopuksi 
mahdollisti allekirjoittaneelle monta 
metroseikkailua pitkin ja poikin 
Tukholmaa.

Oma kongressipurjehdukseni 
alkoi varsinaista kongressia edeltä-
västä Ilmatien hallinta -kurssista, joka 
vastasi tämän reissun parhaimmasta 
koulutuksellista annista. Kurssi oli 
kestoltaan kaksi puolikasta päivää 

ja konseptiltaan näköjään tiivistetty 
versio Rigshospitaletin ilmatiekurs-
sista (1). Kurssin tervetulotoivotusten 
esittäjänä olikin samainen Michael 
Seltz Kristensen, jonka itse asiassa 
muistelen pitäneen koulutuksen 
samasta aiheesta jo erikoistumis-
aikanani Suomen pohjoisimmassa 
yliopistosairaalassa vuonna miekka 
ja kirves. Paljon oli ilmatien hallinta-
 välineiden repertuaari kasvanut 
sitten niiden vuosien.

Kurssin ensimmäinen puolikas 
sisälsi luentoja erilaisista ilmatie-
ongelmista ja niiden ennakoinnista 
sekä niiden vaihtoehtoisista selviy-
tymisstrategioista. Päivä huipentui 
simulaatiokeikkaan, josta yritin 
parhaani mukaan selviytyä yhden 
australialaiskollegan aisaparina reilun 
viidenkymmenen silmäparin seu-
ratessa tapahtumien kulkua. Eihän 
se tietystikään fanfaarien arvoinen 
suoritus ollut, mutta kokemuksena 
hulvaton ja – niin kuin simulaatio-
keikat tapaavat olla – monin tavoin 
opettavainen.

Kurssin toisella puolikkaalla 
kierrettiin viiden hengen ryhmissä 
yhdeksässä eri pisteessä, joista 
kussakin tutustuttiin erilaisiin ilma-
tien varmistusvälineisiin ja tekniikoi-
hin. Jokaisessa pisteessä esiteltiin 

lyhyesti harjoiteltavan välineen 
ominaisuuksia taikka tekniikan 
yksityiskohtia, ja välineiden käyttöä 
ohjattiin kädestä pitäen. Ilokseni 
totesin, että valtaosa kyseisistä 
välineistä kuuluu nykyisen työpaik-
kani varustuksiin. Yhdessä pisteessä 
oli simulaatiokeikka, jossa pääsimme 
pohtimaan eri vaihtoehtoja selviytyä 
meille viritetystä haasteellisesta 
ilmatiestä – ja tietysti toteuttamaan 
valitsemamme strategian katsoen 
miten käy. Yksittäisenä detaljina 
kurssil ta mainittakoon oman luenton-
sa ja harjoittelupisteensä ansainnut 
eri skopiamenetelmien yhdistelmä-
tekniikka (videoskooppi & taipuisa 
fiberoskooppi). Tämä menetelmä 
kylläkin implementoitiin käytäntöön 
tuolla samaisessa pohjoisessa yli-
opistosairaalassa jo vuosia sitten ja 
on todettu erittäin toimivaksi.

Varsinaisen kongressin anti 
jäi suurin ennakko-odotuksin 
varustautuneelle neurokirurgiseen 
anestesiologiaan ja tehohoitoon 
orientoituneelle kongressimatka-
laiselle turhan ohueksi. Kyseisestä 
aiheesta uutuutena ei tarttunut 
mukaan juuri kuin ansiokas pohdiske-
lu perioperatiivisesti käytettävien eri 
anesteettien ja analgeettien mahdol-
lisista vaikutuksista aivokasvaimen 

matkakertomus
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Uutuutena ei tarttunut mukaan juuri kuin ansiokas pohdiskelu 
perioperatiivisesti käytettävien eri anesteettien ja analgeettien 
mahdollisista vaikutuksista aivokasvaimen uusiutumiseen.

uusiutumiseen. Toki siitäkin päätel-
mäksi jäi toteamus lisätutkimuksien 
tarpeesta nykytiedon ollessa tältä 
osin tässä potilasryhmässä kovin 
olematonta. Traumaattista aivovam-
maa käsittelevät luennot keskittyivät 
monitorointiin ja hoitoon perään-
 kuuluttaen multimodaalista monito-
rointia ja SAV-potilaiden periopera-
tiivisen hoidon päivitys osoittautui 
pitkälti historiikiksi.

Hivenen pettynein mielin kaltaise-
ni ’pääasioihin’ orientoituneen kolle-
gani kanssa suuntasimme kohti muita 
mielenkiintoisia aiheita. Istahdimme 
kuuntelemaan wSACS:n järjestämän 
parituntisen session vatsaontelon 
paineoireyhtymästä, jossa esiteltiin 
viime loppuvuodesta julkaistut IAH/
ACS-guidelinet (2). uuvuttavan puo-
let kokonaisajasta vieneen puheen-
johtajan alustuksen jälkeen pääs-
täessä itse asiaan saatoin myhäillä 
ylpeänä suomalaisuudestani kirurgi 
Ari Leppäniemen pitäessä session 
ehdottomasti parhaimman esityksen 
’Open abdomen – when to close and 
how?’ Vain banderollit ja siniristiliput 
puuttuivat.

Lopulta kongressin viimeisenä 
päivänä luennolla ’Hot topics – last 
year’s top publications’ kong-
ressimatkalaisen tiedonjano sai 

hetkellisen sammutuksen, vaikkakin 
pitkälti NEJM:sta valitut artikkelit ja 
 P-arvon palvonta aiheuttivat karvas-
ta sivumakua. Erityisen ilahduttavaa 
tässä luennossa oli esittäjän pyrki-
mys saattaa saadut tutkimustulokset 
yksinkertaistettuun kliinisesti käyttö-
kelpoiseen päätelmään.

Suuriksi valituista tehdyt päätel-
mät olivat seuraavat:

 � ICH:n akuuttivaihe: systolisen 
verenpaineen alentaminen tasolle 
<140 mmHg ei ole vahingollista 
ja voi parantaa toiminnallista 
toipumista (3).

 � Perioperatiivinen aspiriini: ei 
estä kuolemaa taikka kuolemaan 
johtamatonta sydäninfarktia, 
mutta lisää suuren verenvuodon 
riskiä (4).

 � Intraoperatiivinen suojaava 
ventilaatio: voi parantaa post-
 operatiivista toipumista ja 
alhainen kertatilavuus (<8 ml/kg 
PBw) näyttää olevan tältä osin 
merkit tävin tekijä (5).

Kongressimatkalainen kiittää SAY:tä 
saamastaan matka-apurahasta, ja 
saamiansa ohjeita noudattaen ehkäi-
see vajoamista Z73.0-tilaan (sessio: 
’The risks of being an anaesthesio-
 logist’, sunnuntai 1.6. 10:30–12:00). 
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