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Englantilainen professori Felicity Reynolds on
toimittanut 395-sivuisen kirjan aiheenaan obstet-
rinen anestesia. Kirja on julkaistu viime vuonna
ja on jatkoa brittiläisen Obstetric Anaesthestists’
Associationin (OAA) julkaisemille 3 kirjalle, joi-
ta on tuotettu n. 10 vuoden välein.

Professori Felicity Reynolds lienee kaikille
obstetrisille anestesiologeille tuttu, jos ei sanaval-
miista esiintymistyylistään niin ainakin lukemat-
tomista alaa käsittävistä julkaisuista. Kirjan en-
simmäisen osan kirjoittajakaarti on monikansal-
linen, mutta muiden osien brittipainotteinen.

Kirja jakaantuu kuuteen osaan, joista ensim-
mäinen käsittelee regionaalisen analgesian käyt-
töä kansainvälisesti. Suurin osa kuvauksista on
kuitenkin länsimaista, eritoten Euroopasta. Juuri
Euroopan tilastoissa silmiin pistävää ovat suuret
alueelliset erot sektioanestesiakäytännöissä. Mie-
lenkiintoisen lisänsä osaan tuovat luvut obstetri-
sesta analgesiasta ja anestesiasta Kauko-Idästä ja
Etelä-Amerikasta. Näissä maissa palvelujen saa-
tavuudessa on huimia kansallisia eroja, jotka hei-
jastavat maiden elintasoa ja suurta eriarvoisuut-
ta, joka riippuu asianomaisen varallisuudesta.
Suomesta dos. Tuula Kangas-Saarela on tanska-
laisen Ulla Bangin kanssa yhteistyössä kirjoitta-
nut Skandinavian käytäntöä käsittelevän luvun.
Kirjasta löytyi lisäksi kiinnostavia suomalaisia viit-
teitä, joiden kirjoittajiksi oli merkitty mm. kolle-
gat TP Juhani sekä H Hannele.

Toisessa osassa käsitellään regionaalisten anal-
gesiatekniikoiden kehittymistä viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Tämä osa on kirjan parasta
antia. Siinä keskitytään CSE (kombinoidun spi-
naali-epiduraali) – tekniikan esittelyyn, spinaali-
seen analgesiaan ja käsitellään kriittisesti erityi-
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sesti Britanniassa suuren suosion saavuttanutta
”Walking epidural” -käsitettä ja eri epiduraali-
infuusiotekniikoita. Obstetrisia analgesiatutki-
muksia suunnittelevalle on oma lukunsa hyvästä
kliinisestä tutkimuksen teosta. Up-down sequen-
tial allocation –tutkimuksia tuloksineen seloste-
taan ja näin verrataan eri opioidien ja puuduttei-
den MLAC (minimum local analgesic concent-
ration)- sekä EC50 ja EC95 (median effective
concentration) –arvoja.

Kolmannessa osassa käydään läpi regionaalisen
synnytysanalgesian nykyisiä indikaatioita. Myös
eri ammattiryhmien suhtautumista siihen kartoi-
tetaan. Yhtä mieltä ollaan turvallisuusvaatimuk-
sista ja siitä, että synnyttäjän tulee voida tarvitta-
essa valita itselleen regionaalianalgesia. Tulisiko
jokaisen synnyttäjien saada ympärivuorokauden
korkeatasoista synnytysanalgesia- ja anestesiapal-
velua Britanniassa ja monissa muissa länsimaissa,
herättää suuren joukon arvokysymyksiä yhteis-
kunnan valmiudesta panostaa eri terveydenhuol-
lon sektoreihin, kun vaaditaan yhä suurempaa
näyttöä palveluiden kustannushyötysuhteesta.

Neljännessä osassa arvioidaan regionaalisen
analgesian vaikutuksia, sen hyötyjä ja vaikutusta
synnytyksen kulkuun ja vastasyntyneeseen. Vii-
des osa on omistettu regionaaliselle keisarinleik-
kausanestesialle ja postoperatiiviselle kivunhoidol-
le.

Viimeisessä osassa käsitellään regionaalisen
analgesian komplikaatiota. Myös tämä osa on
ansiokas ja ajatuksia herättävä kliinikolle, joka
työskentelee obstetrisen analgesian parissa.
Komplikaatiot on jaettu välittömiin ja pitkäai-
kaisiin neurologisiin komplikaatioihin. Dura-
punktio ja selkäkipu ovat kumpikin saaneet oman
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lukunsa. Medikolegaalisia alan ongelmia käydään
esimerkein läpi ja arvioidaan niiden yleisyyttä.
Erityisen mielenkiintoinen on luku synnyttäjän
etukäteisinformaatiosta ja ”consentista”. Se sisäl-
tää paljon asiaa, joka tullee väistämättä kosketta-
maan myös suomalaisten synnyttäjien hoitoa ja
yleensäkin terveydenhoitoa.

Kirjan tarkoitukseksi Reynolds ilmoittaa ka-
pea-alaisen alueen tutkiskelun laajemmassa yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta. Tässä hän aina-
kin osittain onnistuu. Paitsi että kirja on oivalli-
nen kaikille obstetrisen analgesian parissa työs-
kenteleville, se myös herättää ajatuksia globaali-
sesta eri arvoisuudesta ja politiikan ja taloudellis-

ten seikkojen merkityksestä korkeatasoisten pal-
velujen saamisesta synnyttäjille. Ainakin Skandi-
naviassa on totuttu pitämään itsestään selvänä
turvallisen synnytyksen tarjoamista kaikille syn-
nyttäjille varallisuudesta riippumatta. Kirjassa
korostetaan kauttaaltaan äidin oikeutta valita riit-
tävä synnytyskivun lievitys ja saada asiallista in-
formaatiota synnytykseen ja sen kivunlievitykseen
liittyvistä seikoista.
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