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Tämä obstetrisen anestesian perusteos on 4. pai-
noksen myötä kokenut merkittäviä muutoksia
edellisen, kahdeksan vuotta sitten ilmestyneen
painoksen jälkeen. Kirja on omistettu Sol Shni-
derille, toiselle edellisten painosten toimittajista.
Kirjoittajia on yli 40, runsas kymmenen enem-
män kuin edellisessä painoksessa. Kaikki yhtä lu-
kuunottamatta ovat uudelta mantereelta. Kirjas-
sa on muutama täysin uusi kappale, osa on kir-
joitettu kokonaan uudelleen ja loput on tarkis-
tettu vastaamaan uusimpia hoitokäytäntöjä. Sil-
miinpistävin muutos on kirjasinkoon pienentä-
minen vastaamaan lähinnä fonttikokoa 10. Pieni
kirjasinkoko oli alussa häiritsevää, mutta siihen
tottui nopeasti. Tällä muutoksella kirjan sivumää-
rä on saatu pidettyä noin seitsemässä sadassa.

Kirja on jaettu kuuteen päälukuun. Ensimmäi-
nen luku sisältää perusteelliset kirjoitukset ras-
kauden aiheuttamista fysiologisista muutoksista,
istukkaverenvirtauksesta ja raskaudenaikaisesta
farmakologiasta. Kappale anestesian vaikutukses-
ta raskauden etenemiseen, viime vuosina vastak-
kainasettelua aiheuttanut aihe, on kirjoitettu
uudelleen. Toisessa luvussa kuvataan analgesia ala-
tiesynnytyksessä unohtamatta ei-farmakologisia
menetelmiä, systeemiseen lääkitykseen ja inha-
laatioanesteetteihin perustuvaa kivunlievitystä.
Regionaalitekniikat on käsitelty laidasta laitaan.
Uusimmat ropivakaiinilla ja levobupivakaiinilla
tehnyt tutkimuksetkin on huomioitu. Kappale
opioidien spinaalisesta annosta synnytysanalge-
siassa on erinomainen. Kolmas luku sisältää kap-
paleet keisarileikkausanestesiasta, anestesiasta
postpartum sterilisaatiota varten ja tavanomaisim-
mista obstetrisista komplikaatioista ja niiden vai-
kutuksesta anestesian antoon. Neljäs luku käsit-
telee tärkeimmät anestesiakomplikaatiot: ilmatien

hallinta, aspiraatio ja regionaalianestesian antoon
liittyvät neurologiset komplikaatiot. Luvun vii-
meinen kappale käsittelee obstetriseen anestesi-
aan liittyviä oikeusjuttuja, suomalaiselle lukijalle
onneksi vielä melko vieras aihe. Viides luku on
omistettu äidin ei-obstetrisen perussairauden ja
siitä johtuvan riskin kuvaamiseen. Yleisimmät
sydänsairaudet, astma ja sokeritauti on huomioi-
tu. Omissa kappaleissa on käsitelty lihavuus ja
HIV, molemmat käymässä aina vain tutummiksi
suomalaisellekin anestesiologille. Viimeinen luku
sisältää kappaleet huumeriippuvaisesta synnyttä-
jästä, sikiön valvonnasta, vastasyntyneen arvioin-
nista ja vastasyntyneen elvytyksestä. Uusista val-
vontamenetelmistä sikiön pulssioksimetri on ku-
vattu pinnallisesti. Kirjan lopussa on kolme lii-
tettä suosituksia obstetrisen anestesian annosta ja
liite synnyttäjälle annettujen lääkkeiden vaiku-
tuksista sikiöön ja vastasyntyneeseen.

Kirjan lukemista keventävät runsas kuvitus,
kaaviot ja taulukot. Kuvat eivät ole niin korkeata-
soisia kuin esimerkiksi Chestnutin toimittamas-
sa obstetrisen anestesian oppikirjassa. Runsaasta
kirjoittamäärästä johtuen kirjoitusten taso vaih-
telee ja paikoitellen esiintyy myös toistoa. Paino-
tus on amerikkalainen. Tästä huolimatta viitteis-
sä on kiitettävästi huomioitu Euroopassa ja Poh-
joismaissa tehtyjä tutkimuksia. Kirjan sisältö on
kattava ja sanoma on erittäin tuore, viitteissä on
lukuisia vuonna 2000 julkaistuja tutkimuksia. Se
ei ole turhaan obstetrisen anestesiologian erityis-
pätevyyden kuulustelun kirjallisuusvaatimuksis-
sa.
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