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Oikeanlainen tieto vähentää ahdistusta

Vastikään ilmestyneen kanadalaisen tutki-
muksen mukaan hyvä etukäteisinformaa-
tio vähentää potilaiden ahdistusta ennen 

leikkausta (Cheung et al. Can J Anesth 2007; 54: 
355–360). Tämä ei ole varsinaisesti mikään uu-
si havainto, mutta tuore tutkimus muistuttaa ai-
heen tärkeydestä. Monet toimintayksiköt jakavat-
kin potilailleen ennen toimenpiteeseen tuloa tie-
toa anestesiasta ja esim. postoperatiivisen kivun-
hoidon mahdollisuuksista.

Kaikkien yksiköiden voimavarat eivät kuiten-
kaan välttämättä riitä tämänkaltaisen perinteisen 
informaation tuottamiseen. Toimintayksiköiden 
itse tuottamaa informaatiota vaille jäävät potilaat 
ovat muun tiedon varassa – nykyään se hankitaan 
tavallisesti internetistä. Internet onkin mullistanut 
tiedon välityksen. Verkosta saa tietoa, vaikkei sitä 
haluaisikaan. Tiedon laadusta vain ei aina voi ol-
la varma.

Ranskalaiset kollegat testasivat netistä löyty-
vän anestesiaan liittyvän tiedon laatua tekemäl-
lä haun muutamilla anestesiaan liittyvillä avainsa-
noilla yleisillä hakukoneilla AltaVista, Google, Ex-
cite, HotBot ja Yahoo (Caron et al. Brit J Anaesth 
2007; 99: 195–201). Hakukoneiden antamista osu-
mista he sitten arvottivat 15 suosituinta. Tulosten 
tulkinnassa tutkijat olivat varovaisia, mutta pitivät 
helpoimmin saatavissa olevaa tietoa usein heikko-

tasoisena. Hyviäkin portaaleja oli, mutta tavallisen 
kuluttajan ongelma on siinä, ettei tiedä mihin voi 
luottaa – tämän jokainen internetistä tietoa etsivä 
on varmaan kokenut. 

Luotettavaa informaatiota maallikoille

Obstetrisen anestesian alajaos koki tarjolla olevan 
suomalaisen omaan alaansa liittyvän netistä löy-
tyvän tiedon sellaiseksi, että katsoi parhaaksi luo-
da omat kaikille avoimet verkkosivut. SAY:n sivu-
jen yhteydessä oleva portaali onkin erinomainen 
ja tietoa janoava saa taatusti vastauksen kysymyk-
siinsä. Obstetrisen anestesian alajaoksen onnistu-
neen toimintamallin innoittamana SAY:n johto-
kunta päätti lisätä omilla verkkosivuillaan olevan 
maallikkoinformaation määrää. Johtokunta esitti 
pyynnön muillekin alajaoksille ja toivoo nyt syk-
syn kuluessa saavansa niiltä SAY:n sivuille sijoitet-
tavaa tekstiä.

Yhtä tärkeää kuin tuotettu teksti mahdollisi-
ne kuvineen on saada SAY:n jakama tieto löyty-
mään hakukoneista. Siihen tarvittaneen jonkun 
verran tietojenkäsittely- ja ”nettimanipulaatiota”. 
SAY pyrkii siis olemaan ajan hermolla tietoteknii-
kan hyödyntämisessäkin – potilaan parhaaksi! 
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