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Tutkimuksen tarkoitus
 ` Pitkittyvä leikkauksen jälkeinen 

kipu (1) on merkittävä kliininen 
ongelma, jonka esiintyvyys vaihtelee 
5-65 % välillä riippuen potilasryhmäs-
tä ja leikkaustyypistä (2-4). Haastee-
na on tunnistaa riskipotilaat viimeis-
tään leikkauksen jälkeisen hoidon 
aikana ja kehittää heille kohdistettu 
hoitopolku, joka varmistaa tehok-
kaan ja turvallisen kivun hoidon. 
Ensimmäisenä maailmassa olemme 
kehittäneet Helsingissä akuutin kivun 
hoidon työryhmän (APS-ryhmän) sys-
temaattisen jälkipoliklinikkatoimin-
nan osana Hyks ATeK:n Kivun hoidon 
toimintaa. Jälkipoliklinikka toimii 
kerran viikossa Hyks Kipuklinikan osa-
na neljän päätyönään leikkaussalissa 
toimivan anestesialääkärin voimin. 
Potilaat ohjataan hoitoon lähetteel-
lä. Kipuklinikan tukitoiminnot ovat 
tarpeen mukaan jälkipoliklinikan 
käytettävissä.

Aineisto
Tässä tutkimuksessa kuvataan Hyks 
ATeK:n APS-jälkipoliklinikan  kahden 
ensimmäisen  toimintavuoden aikana 
hoidetut 200 ensimmäistä potilasta. 

Menetelmät
Tiedot APS-jälkipoliklinikan potilaiden 
ominaisuuksista, pitkittyvän leikka-
uksen jälkeisen kivun riskitekijöistä 
ja kivun hoitomuodoista kerättiin 
potilasasiakirjoista. Tuloksissa esite-
tään mediaani ja suluissa vaihteluväli, 
jollei toisin mainita.

Tulokset
Potilaiden ikä oli 46 (15-83) vuotta. 
Heistä 84 (42 %) oli miehiä ja 116 
(58 %) naisia. Kirurgian ala oli 42 % 
thorax-kirurgia, 27 % ortopedia ja 
31 % muu. Pitkittyvä kivun riskitekijöi-
tä oli 5 (0-9). Hoitojakson kesto oli 2,8 
(0-16) kk, johon sisältyi 3 (1-14) kon-
taktia. Hoitojakso käsitti vain yhden 
yhteydenoton 48 (24 %) potilaalla.

Hoito sisälsi mm. akuutin kivun 
lääkkeiden hallitun vähentämisen 
ja tarvittaessa hermovauriokivun 
lääkityksen aloittamisen sekä 
psykologisten ja fysioterapeuttisten 
kivunhallintakeinojen hyödyntämi-
sen. Fysioterapeutin konsultaatio 
tarvittiin 37 (19 %) ja psykologin tai 
psykiatrin arvio 39 (20 %) potilaalla. 
Seurannan aikana tehtiin yhteensä 
240 lääkärin vastaanottokäyntiä 
ja 463 hoitopuhelua. Potilaista 43 
(22 %) hoitojakso jatkui monialaisella 
kipuklinikalla. Leikkauksen jälkeisen 
hoitojakson päättyessä 30 % poti-
laista käytti vahvoja opioideja, 54 % 
heikkoja opioideja ja 71 % gaba-
pentinoideja. APS-jälkipoliklinikan 
hoitojakson päättyessä 6 % potilaista 
käytti vahvoja opioideja, 20 % heikko-
ja opioideja ja 43 % gabapentinoideja.

Johtopäätökset
APS-jälkipoliklinikka muodostaa 
uudenlaisen sillan akuutin ja 
kroonisen kivun hoidon välille. Se 
tarjoaa turvallisen tavan jatkaa 
multimodaalista akuutin kivun hoitoa 
potilaan kotiutumisen jälkeen, mutta 
ei korvaa kirurgista jälkiseurantaa. 

APS-jälkipoliklinikalla voidaan erin-
omaisesti seurata perioperatiivisen 
kivun hoidon ja pitkittyneen leikkauk-
sen jälkeisen kivun välistä yhteyttä, 
mikä voi tarjota uusia mahdollisuuk-
sia estää kivun kroonistumista. 
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