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kirjassa on suhteellisen käytännölliset taulukot ja 
yhteenvedot. PCA:n osalta esitys on varsin tiivis, 
mutta käytännöllinen.

NSAID-kappale on perinpohjainen ja käy läpi 
myös viimeaikaista keskustelua NSAID:n ja erityi-
sesti koksibien kardiovaskulaarisista haittavaiku-
tuksista. Multimodaalisen analgesian osalta kirjal-
lisuusviitteet ovat varsin kattavat ja runsaat.

Viimeisessä osassa käydään läpi tiettyjä kivun-
hoidon erityistilanteista kuten lasten, vanhusten, 
keisarinleikkauspotilaiden, lääkeriippuvuuspoti-
laiden ja ambulatoristen potilaiden postoperatiivi-
sen kivunhoito tiiviisti. Lopuksi kirja yrittää vas-
tata kysymykseen, voimmeko estää kirurgiaa seu-
raavaa kroonista kipua. Vastaus jää epävarmak-

si. Vaaditaan lisää hyviä tutkimuksia. Varmin tapa 
vähentää leikkausta seuraavaa kroonista kipua on 
välttää tarpeettomia leikkauksia.

Kaiken kaikkiaan kirja on tiivis, mutta katta-
va paketti siitä, mitä tällä hetkelle tiedetään pos-
toperatiivisesta kivunhoidosta. Tekstiä on mu-
kava lukea, ja painoasu on selkeä. Kirjaan liit-
tyy CD-ROM, jossa on itseopiskeluun soveltu-
via kysymyksiä ja vastauksia.                    
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Anestesiologian ja tehohoidon erikoisala 
kehittyy ja laajenee jatkuvasti. Tämä muu-
tos näkyy myös Anestesiologia ja tehohoi-

to –oppikirjan uudistetussa painoksessa, sillä opus 
on paisunut yli tuhatsivuiseksi sivumäärän kasvet-
tua reilulla sadalla edelliseen painokseen verrattu-
na. Kirjan perusrakenne on säilynyt varsin saman-
laisena, pääpainotuksen keskittyessä edelleen var-
sinaiseen anestesiatoimintaan. Tehohoidolla, ki-
vunhoidolla ja ensihoidolla on kuitenkin totut-
tuun tapaan omat osansa kirjasta. 

Lähes puolet kirjan sisällöstä käsittelee aivan 
perusasioita, kuten anestesiatoiminnan kehitystä, 
anestesia-aineiden ominaisuuksia, anestesiologis-
ta fysiologiaa, anestesian annon yksityiskohtia ja 
anestesiamenetelmiä. Lasten anestesialle ja teho-
hoidolle on varattu oma ansiokas osansa. Samoin 
anestesia erityispotilasryhmissä ja anestesiaan liit-
tyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot tu-
levat kattavasti käsiteltyä. Kirjan loppuosa keskit-
tyy puolestaan kivun lievitykseen, tehohoitolääke-
tieteeseen sekä elvytykseen ja pelastustoimintaan.

Uudet elvytysohjeet ovat ehtineet tähän painok-
seen, mikä on erityisen käyttäjäystävällistä. Van-

haan painokseen verrattuna uusia lukuja ovat eet-
tiset kysymykset, tutkimustoiminta, kipupotilaan 
tutkiminen, tehohoidon potilasvalinta, sepsis ja 
DIC, munuaisten korvaushoidot sekä luku aivojen 
suojauksesta elvytyksen jälkeen.

Kirja on suunnattu ensisijaisesti anestesiologi-
aan ja tehohoitoon erikoistuvien lääkäreiden pe-
rusoppikirjaksi, ja tämä tehtävä täyttyykin hyvin. 
Asiat käydään läpi alkeista lähtien, ja teksti on pää-
sääntöisesti sujuvaa. Kun perehtyy kirjaan kunnol-
la, on saanut erinomaiset pohjatiedot anestesiolo-
gian saralta. Helppolukuisuutensa vuoksi kirja so-
veltuu mainiosti myös lääketieteen opiskelijoiden 
ja sairaanhoitajien käyttöön. Toimivan asiahake-
miston ansiosta kirja on hyvä apu jokapäiväisessä 
työssä, kun haluaa tarkistaa erityispotilasryhmien 
anestesioihin liittyviä erityispiirteitä.

Kirjan yleisilme on siisti. Kuvia ja kaavioita on 
kohtalaisen hyvin tekstin tueksi. Jokaisen kappa-
leen lopussa on kirjallisuusviitteitä ja nettiosoittei-
ta, joiden avulla voi syventää tietämystään. Edel-
liseen painokseen verrattuna keuhkofysiologian 
kappale oli uudistunut edukseen. Sen sijaan teho-
hoito-osiossa käsitellyistä hengitysmalleista oli-
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si toivonut tarkempaa ja havainnollisempaa selvi-
tystä. Kenties sopivan kuvan avulla hengitysmalli-
en erot saataisiin paremmin esille, ainakin itselleni 
asia jäi vielä jonkin verran epäselväksi. 

Aika ajoin kirjasta nousi esille pieniä toimituk-
sellisia ristiriitaisuuksia, kuten esimerkiksi aikui-
sen elvytystä käsittelevässä luvussa lapsen painelu- 
ja puhalluselvytyksen suhteeksi ammattilaisen te-
kemänä suositeltiin 15:2 ja seuraavassa lapsen el-
vytystä käsittelevässä luvussa samainen suhde oli 
30:2. Samoin aikuisten verivolyymiksi mainittiin 

toisaalla 55–60 ml/kg ja toisaalla 55–75 ml/kg ja 
lasten hypokalemian korjausnopeuden maksimis-
ta oli kahta tietoa, 3 tai 4 mmol/kg/vrk.

Kaiken kaikkiaan on hienoa, että saatavilla on 
erinomainen suomenkielinen oppikirja. Toki ai-
na on tarvetta sivistää itseään ulkomaisen kir-
jallisuuden avulla, mutta täkäläisistä olosuhteis-
ta ja toimintamalleista saa parhaimman käsityk-
sen juuri tällaisesta perusteoksesta, jossa kirjoit-
tajina ovat tunnetut kotimaiset asiantuntijat.    




