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Matkakertomus

European Society of Anaesthesiologists 
(ESA):n yhdestoista kongressi Lissabonis-
sa kesäkuun alussa viime kesänä oli menes-

tys. Kongressi keräsi historiansa suurimman osan-
ottajajoukon, peräti 4332 osallistujaa. Hurmaavasti 
rappeutunut Lissabon myötävaikutti varmasti suosi-
oon. Alkukesän vehreys oli parhaimmillaan, lämpö 
helli ainakin Pohjolasta tulleiden osanottajien mieltä 
ja ruumista. Kaupunkia on toki restauroitu voimak-
kaasti viimeisten vuosien aikana, EU:n rahoituksen 
turvin. Maailmannäyttely 1997 ja jalkapallon EM-
kisat, jotka alkoivat seuraavalla viikolla, ovat vauh-
dittaneet kaupungin infrastruktuurin parannusta.

Ennätyssuuri osanottajajoukko yllätti ilmeises-
ti järjestäjät. Kongressi pidettiin Tejo-joen suulla 
olevassa kongressikeskuksessa. Suosituimmilla lu-
ennoilla istumapaikat loppuivat kesken ja tauko-
jen refreshment-tarjoilu oli surkeaa. Toisaalta opas-
tus oli erinomaista ja luennot alkoivat ja loppuivat 

täsmällisesti. Merkillinen piirre oli osanottajien käy-
tös: luennoille tultiin myöhässä ja jos anti ei miellyt-
tänyt poistuttiin kesken luennon. Luennon jälkeen 
kysymykset olivat harvinaisia ja keskustelut kuivui-
vat usein alkuunsa. 

Ultraäänen käyttö puudutuksissa oli puolentoista 
tunnin luennon aiheena. Manfred Geher Wienistä 
esitelmöi UÄ-avusteisen infraklavikulaarisen plek-
sus-puudutuksen tekniikasta. Onnistumisprosent-
ti on jopa 95. Sen etuja ovat hyvä puutuminen lä-
hes koko käteen ja puutumisen nopea alku. Haittoja 
ovat verisuonipunktio (30 %) ja pneumothorax-ris-
ki. Ultraäänianturin avulla hermopunos on helppo 
löytää ja puuduttaa. Laitekehitys on nopeaa ja hän 
suositteli sellaista anturia, jossa on pistoskanava. Ny-
kyisin on myös laitteita, jotka kykenevät erottamaan 
valtimon ja laskimon, mikä on suuri etu vaikeissa 
suonikanyloinneissa. M.J. Watson Glasgowsta luen-
noi ultraäänen käytöstä epiduraali- ja spinaalipuu-
dutusten yhteydessä. Menetelmä on luonnollises-
ti suureksi avuksi obeesien potilaiden puudutuksis-
sa. Watson kertoi oppineensa menetelmän viidessä 
minuutissa!Francis Veyckemans Brysselistä ja Serge 
Dalmans Lillestä luennoivat sentraalisista venakany-
loinneista lapsilla. He esittivät selkeän taulukon lap-
sen iän, painon ja kanyylin koon välillä.

Paino Ikä Koko G Koko F
alle 5 kg 0–6 kk 22 3–4
5–10 kg 6–12 kk 20 tai 2 x 22 4–5
yli 10 kg yli 1 v 18 5–7
yli 30 kg yli 10 v 16 tai 2x18

Hypotermiasta ja neurokirurgiasta kiinnostuneel-
le kollegalle kongressi tarjosi runsaasti kuultavaa ja 
opittavaa. Andrea Kurz Bernistä esitelmöi selkeäs-
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ti sekä lauantaina että maanantaina lämmönsääte-
lyn fysiologiasta korostaen hypotermian haittoja. 
Perioperatiiviseti hypotermia on seurauksena sekä 
anestesian indusoimasta lämmönsäätelyn häiriöstä 
että kylmistä leikkaussaleista. Jopa lieväkin

alilämpöisyys huonontaa potilaan ennustetta sy-
däntapahtumien, haavainfektioiden ja koagulopa-
tioiden kautta. Hypotermia myös pidentää sairaalas-
saoloaikaa ja lisää kustannuksia kaikkien komplikaa-
tioidensa kautta. Tavoitelämpö leikkauspotilaalle on 
36 astetta ja tähän tulisi aktiivisesti pyrkiä. Jopa po-
tilaan esilämmittämisestä keskusteltiin. Näin anes-
tesian alussa nähtävä lämpötilan lasku, joka johtuu 
redistripuutiosta, voitaisiin vähentää jopa puoleen. 
Andrea Kurzkin kuitenkin tähdensi, että on tilantei-
ta jolloin taas lieväkin hypotermia on eduksi. Hypo-
termialla on nimittäin iskemialta suojaava vaikutus 
sekä aivoissa että sydämessä.

Kees H. Polderman luennoi oikeutetusti hypoter-
miasta ja traumaattisesta aivovauriosta. Hän on tut-
kinut aluetta laajasti ja vastikään kirjoittanut kaksi-
osaisen katsausartikkelin aiheesta Critical Care Me-
dicineen. Hypotermian käyttö on indisoitua aivo-
traumassa, mikäli aivopaine todetaan kohonneek-
si. Tämä siis edellyttää aivopaineen monitorointia 
ja toimivia protokollia. Lihasvärinät tulee estää, hy-
pomagnesemia hoitaa sekä antibioottiprofylaksias-
ta huolehtia. Joka tapauksessa aivotraumapotilaan 
kuume on saatava laskettua ainakin ensimmäisten 
72 tunnin ajaksi.

David K. Menon Addenbrooken sairaalas-
ta, Cambridgestä, piti käytännön läheisen esityk-
sen akuuttien pään traumojen tehohoidosta. Esi-
tys perustui Brain Trauma Foundationin suosituk-
siin. Aivojen perfuusiopainetavoite on tällä hetkel-
lä 60 mmHg. Kuitenkin esim. luennoitsijan yksi-
kössä CPP tavoite on edelleen 70 mmHg, mutta 
60 mmHg:een tyydytään. Mannitolin annostelua ei 
kannata jatkaa, jos ei saada vastetta ICP:een. Tällöin 
saattaa hypertoninen keittosuola kuitenkin vielä te-
hoa. Seerumin osmolaliteetti tulee kuitenkin pitää 
alle 320 mmol/l ja Na alle 155 mmol/l.

Yksi kongressin viimeisistä esityksistä tarjosi vä-
rikkään katsauksen elvytyksen viimeisiin tuuliin. 
Lars Wik Norjasta piti erittäin havainnollisen luen-
non peruselvytyksestä ja sen optimoinnista. Erään 
elvytyksen seuranta paljasti kuinka paljon ennustet-
ta huonontavia mietintätaukoja tulee pidettyä, jos ei 
asiaan kiinnitä erityistä huomiota, 10 jopa 20 sekun-
nin taukoja ilman PPE:tä. Siinä kaikille mietittävää, 
kunhan ei liian kauan.

Kammiovärinän ensihoitona on nykyohjeistuk-
sen mukaan defibrillointi heti kun mahdollista. Lars 

Wik kävi läpi tutkimustaan, jossa kammiovärinäpo-
tilaille annettiin ensin peruselvytystä 3min sitten de-
fibrillointi, toisessa ryhmässä nykyinen hoitokäytän-
tö. Ryhmille ei saatu eroa, silloin kun hoitoa päästiin 
antamaan alle 5 min kammiovärinän alusta. Viiveen 
ollessa enemmän kuin 5 min “PPE ensin ryhmä” vs. 
nykykäytäntö ROSC 58 % vs. 38 %, sairaalasta ko-
tiutui 22 % vs. 4 % ja vuoden kohdalla elossa 20 % 
vs.4 %.

Alessandro Capucci on luonut Italiaan alueel-
leen kattavan “jokamiehen” defibrillaattoriverkos-
ton. Ihmisiä on pyritty kouluttamaan kojeen käyt-
töön, jolloin apua olisi pikaisesti saatavilla. Tulokset 
olivat vakuuttavia. Peruselvytys ei kuitenkaan kuu-
lunut opetettavien asioiden piiriin. Tässä kohtaa hii-
pi mieleen kysymys, jonka Lars Wik puki sanoiksi: 
Mitäs kun kone sanoo, että EI-defibrilloitava rytmi? 
Odotellaanko tekemättä mitään? Oli mielenkiin-
toista seurata vilkasta ja kollegiaalista keskustelua, 
joka oli virkistävä päätös tälle kongressille.

Kiitämme SAY:tä saamastamme matka-apurahas-
ta.                                                                   r
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