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Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Reino Pöyhiä

Regional nerve blocks. Textbook and color atlas, 2. painos
Jankovic D, Wells C. Blackwell Science, Berlin-Vienne 2001. ISBN 0-632-055570-X

Mitkä kaksi hakuteosta kannattaa hankkia, jos on
käytettävissä kolmisen tuhatta markkaa puudu-
tuksiin? No, ilman muuta Waldmannin Interven-
tional Pain Management ja tämä nyt arvioitava
Blackwell Sciencen puudutusatlas. Kuvien selke-
ydessä, tekstin tiiviydessä ja loogisuudessa Jan-
kovicin ja Wellsin teos hakkaa kevyesti Waldman-
nin itsensä toimittaman atlaksen (Atlas of Pain
Management Injection Techniques). Turhaa ke-
huskelua ei ole kirjan ensimmäinen esipuhe, jon-
ka on laatinut ESRA:n presidentti Andre van
Zundert. Jankovicin ja Wellsin atlas kuuluu sa-
maan erinomaisten puudutusteosten sarjaan kuin
vaikkapa Cousinsin Neural blockade, Mediglo-
be-kustantamon puudutusoppaat tai Mooren
Regional Block. Ainoa ero edellä mainittuihin on,
että nyt arvioitava kirja on atlas, tekniikkaopas.
Ei siis pitkiä filosofisia pohdiskeluja, perustieteen
dokumentaation esittelyjä tai vaihtoehtoisten tek-
niikkojen pohdintoja, vaan yli 400 kuvaa ja 17
taulukkoa tavallisimpia puudutustekniikkoja.
Puudutteiden farmakologiastakin vain aivan vält-
tämättömin – levobupivakaiinia valitettavasti lu-
kuunottamatta. Puudutteiden adjuvantteina käy-
tettyjä aineita (kuten klonidiini tai opioidit) mai-
nitaan etupässä annossuositusten yhteydessä; es-
klusiivisia listoja on kirjasta turha etsiä.

Mitä sitten kirjasta löytyy? Niskan ja kaulan
alueen (nn. occipitales, syvä ja pinnallinen kau-
lapleksus), trigeminuksen kaikkien haarojen, ple-
xus brachialiksen, n. supra- ja subscapulariksen,
kyynärpään ja ranteen, nivuksen (three-in-one),
plexus lumbosacraliksen (n. femoralis, n. lat. fem.
cutaneous, n. obturatorius, ilioinguinaali- ja hy-
pogastricushermojen), polven ja nilkan, iskiasher-
mon, psoaskompartimentin, paravertebraaliher-

mojen, ileolumbosakraalisten ligamenttien ja in-
terkostaalihermojen puudutukset – sekä tietysti
spinaali, epiduraali ja autonomiset blokadit (stel-
latum, iv-guanetidiini, keliakasalpaus, lumbaali-
nen sympatikusblokadi). Myös intratekaalinen
fenolisaatio, obstetrinen analgesia ja lasten epi-
duraali/kaudaalitekniikka kuvataan omissa kap-
paleissaan. Kaikista puudutuksista esitetään sys-
temaattisesti tekniikkaan liittyvä regionaalinen
anatomia, lyhyt introduktio, indikaatiot, kont-
raindikaatiot, tekniikka, sivuvaikutukset ja komp-
likaatiot. Todella erinomaiset värivalokuvat, ana-
tomiset piirros- ja kaavakuvat sekä muutamat
hyvät röntgenkuvat ovat avuksi varmasti jokaisel-
le pistäjälle. Onpa mukaan otettu ”hupaisa” ku-
vasarja stellatum-blokadin yhteydessä sattuneen
puudutteen valtimoinjektion seurauksista: kuvi-
en perusteelle ei jää epäselväksi, miten epämiel-
lyttävää blackoutin ja tooniskloonisen kouristuk-
sen täytyy potilaalle olla. Eduksi teokselle on vie-
lä sekin seikka, että sinänsä kiitettävä viiteluette-
lo on sijoitettu kirjan loppuun hakemiston edel-
le. Kirjassa annetut erilaiset annossuositukset ovat
kirjallisuusviitteiden mukaan hyvin perusteltuja
mutta edustavat tietysti kirjoittajien itsensä va-
lintoja, joihin voi suhtautua tietysti kriittisyydel-
läkin.

Kovin paljon moitittavaa ei hevin löydy. Aino-
astaan record and checklist -kaavion, jonkinlai-
sen anestesiakertomuksen blankolehden toistami-
nen kappaleiden lopussa on minusta tarpeeton-
ta. Yhtä lailla tekijät olisivat voineet jättää pois
kaksi sivua ja – sinänsä tosin hyvät – valokuvat
Sulla-anestesiakoneesta, pulssioksimetristä, defib-
rillaattorista, elvytyspakista, lääkeruiskuista ja
lämpömittarista. Ehkäpä kirjoittajat ovat arvel-
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leet kirjansa palvelevan myös lääketieteen opiske-
lijoiden tarpeita, mutta suomalaisesta näkövink-
kelistä katsoen siihen tarkoitukseen kirjaa ei voi
suositella. Sen sijaan se soveltuu nimenomaan
puudutuksia (harvemminkin) tekevän anestesio-
login käsikirjastoon kuva-atlakseksi. Paitsi joka-
päiväisen käsityön avuksi teoksesta löytyy varmasti
kuvamateriaalia luentojen tueksi. Kuten tunnet-

tua – yksi kuva kertoo monasti enemmän kuin
tuhat sanaa!
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