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SULAT-koulutuspäivät, 7.–8.2.2008, Kuopio

Hannu Kokki ja Pauliina Riekkinen

Suomen lastenanestesiologien eli SULAT:in 
vuosikokous pidetään helmikuun alus-
sa vuorovuosin kunkin viiden yliopistokli-

nikan järjestämänä. 23. SULAT-kokous pidettiin 
7.–8.2.2008 Kuopiossa. Kokous sai tavanomai-
sen suosion, siihen osallistui 45 aktiivista kuuli-
jaa. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arvioin-
tineuvoston periaatteiden mukaisesti osallistujilta 
kerättiin arvio koulutuksen onnistumisesta. Kou-
lutuksen saama kokonaisarvio oli 4,2 asteikolla 1 
= huono … 5 = erinomainen. Järjestäjinä olem-
me tyytyväisiä tilaisuuden tieteelliseen onnistu-
miseen, kiitos hyvien luennoitsijoiden uutta opit-
tiin. Risuja tuli kokouksen etukäteistiedottamisen 
puutteista, risut otamme nöyrinä vastaan.

Koulutuksessa oli neljä pääteemaa: (i) elvytys, 
(ii) sedaatio ja lihasrelaksaatio, (iii) UÄ:n käyttö ja 
(iv) hengityslaitehoito. 

Pediatri Kari Nikolajevin esitelmässä käsitel-
tiin vastasyntyneen elvytystä piakkoin ilmestyvää 
Käypä hoito -suositusta mukaellen. Uutena asia-
na tulee korkeiden happipitoisuuksien välttämi-
nen, vastasyntyneen happiprosentiksi elvytykses-
sä riittää täysiaikaisille > 34 rv 21 % ja keskosille 
21–40  %. Pyrkimyksenä on myös nopea ekstubaa-
tio. Lastenanestesiologi Pekka Korvenoja esitelmöi 
isompien lasten elvytyksen erityispiirteistä.

Tuula Manner päivitti tietomme dexmedetomi-
diinista sekä sen käytöstä lasten tehosedaatiossa ja 
anestesian adjuvanttina. Dexmedetomidiinin odo-
tetaan avaavan merkittäviä uusia mahdollisuuksia 
lasten sedaatioon.

Kaike Kaistin esityksestä kävi ilmi, kuinka ult-
raääni lisää verisuonipunktioiden onnistumista, 
turvallisuutta ja vähentää komplikaatioita. Han-
nu Kokin esityksestä selvisi, että ultraäänen avul-
la hermoja voidaan identifioida perinteisistä poik-
keavista paikoista ja että ultraäänen avulla muun 

muassa hermon- ja laskimonsisäinen injektio käy 
välittömästi ilmi sedatoiduillakin lapsilla. Ultraää-
niohjatuista verisuonipunktioista ja puudutuksista 
oli järjestetty demonstraatio lapsimallilla.

Alan todellisena asiantuntijana Sinikka Münte 
kuvasi kattavasti viiden markkinoilla olevan EEG- 
mittaukseen perustuvan anestesiasyvyysmonito-
rin edut ja rajoitukset lapsipotilailla.

Päivien kohokohta oli Sylvia Gothbergin esi-
tykset lasten ventilaattorihoidon uusista mahdol-
lisuuksista. Esimerkiksi NAVA (Neurally Adjusted 
Ventilatory Assistment) -ventilaattorihoito mullis-
taa vastasyntyneiden hengityslaitehoidon perus-
teita. Asiasta kuullaan varmasti vielä paljon lisää.

Kuopion Yliopiston syklodekstriini -tutkimus-
ryhmän johtaja Pekka Jarho piti mielenkiintoi-
sen esitelmän syklodekstriineistä. Jarhon johta-
ma ryhmä on yksi alan johtavista ryhmistä maa-
ilmassa. Merja Laisalmi esitelmöi anestesiolo-
gisesti mielenkiintoisesta syklodekstriinistä, 
sugammadexista, joka kumoaa steroidirakenteis-
ten lihasrelaksanttien vaikutuksen parin minuu-
tin kuluessa. Sugammadex luo lihasrelaksaatioon 
ja sen kumoamiseen aivan uudenlaiset tulevaisuu-
den näkymät.

Kierron mukaisesti Kuopio luovutti puheen-
johtajuuden Tampereelle, SULAT-puheenjohta-
jana jatkaa Aira Etelämäki ja uutena sihteerinä 
Hilkka Sivula. Seuraava kokous pidetään helmi-
kuussa 2009 Tampereella.                                
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