Nyt
ASA-RISKILUOKITUS ON
SUOMENNETTU UUDELLEEN
`` American Society of Anesthesiologists (ASA) on hyväksynyt esimerkkien osalta uudistuneet ohjeet
anestesiariskiluokituksesta kokouksessaan 15.10.2014. Itse ASA-luokkien
määritelmissä ei ole muutoksia, vaan
muutokset ovat eri ASA-luokkiin liittyvissä esimerkkitapauksissa. Muun
muassa yli 65 vuoden ikä ei automaattisesti nosta ASA-luokkaa.
Koska Suomessa tarvitaan suomenkieliset ohjeet

anestesiariskiluokituksesta, me
allekirjoittaneet anestesiologian ja
tehohoidon koulutuksesta vastaavat
professorit päätimme kääntää ohjeet
suomen kielelle. Saimme käännös
apua dosentti Minna Tallgrenilta.
Käännöksessä on yritetty noudattaa
mahdollisimman tarkasti alkuperäistä ohjetta.
Olemme tietoisia, että anestesia
riskiluokituksen kielellinen asu voi
herättää lukijoissa kysymyksiä. Tämä

on kuitenkin se versio, johon päädyttiin useiden kymmenien lukukertojen
jälkeen. Nyt julkaistavan käännöksen
on hyväksynyt myös Suomen Anestesiologiyhdistyksen johtokunta. 
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ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM
Last approved by the ASA House of Delegates on October 15, 2014.
Current definitions (NO CHANGE) and Examples (NEW)
ASA PS
Classification

Definition

Examples, including, but not limited to:

ASA I

A normal healthy patient Healthy, non-smoking, no or minimal alcohol use

ASA II

A patient with mild
systemic disease

Mild diseases only without substantive functional limitations. Examples include (but
not limited to): current smoker, social alcohol drinker, pregnancy, obesity (BMI 3040), well controlled diabetes (DM) or hypertension (HTN), mild lung disease

ASA III

A patient with severe
systemic disease

Substantive functional limitations; One or more moderate to severe diseases.
Examples include (but not limited to): poorly controlled DM or HTN, COPD, morbid
obesity (BMI ≥40), active hepatitis, alcohol dependence or abuse, implanted
pacemaker, moderate reduction of ejection fraction, End-stage renal disease (ESRD)
undergoing regularly scheduled dialysis, premature infant PCA < 60 weeks, history
(>3 months) of myocardial infarction (MI), cerebrovascular accident (CVA), TIA, or
coronary artery disease (CAD)/stents.

ASA IV

A patient with severe
systemic disease that is
a constant threat to life

Examples include (but not limited to): recent ( < 3 months) MI, CVA, TIA, or CAD/
stents, ongoing cardiac ischemia or severe valve dysfunction, severe reduction of
ejection fraction, sepsis, DIC, ARDS or ESRD not undergoing regularly scheduled
dialysis

ASA V

A moribund patient who Examples include (but not limited to): ruptured abdominal/thoracic aneurysm,
is not expected to survi- massive trauma, intracranial bleed with mass effect, ischemic bowel in the face of
ve without the operation significant cardiac pathology or multiple organ/system dysfunction

ASA VI

A declared brain-dead
patient whose organs
are being removed for
donor purposes

*The addition of ”E” denotes Emergency surgery: (An emergency is defined as existing when delay in treatment of the patient would lead to a
significant increase in the threat to life or body part)
http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system
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Nyt
ANESTESIARISKILUOKITUS
(ASA-LUOKITUS)
Päivitetyt esimerkit hyväksytty Amerikan anestesiologiyhdistyksen
(American Society of Anesthesiologists) kokouksessa 15.10.2014
ASA-luokka

Määritelmä

Esimerkkejä (lista ei ole kattava)

ASA I

Terve

Terve, ei tupakoi, ei käytä alkoholia ollenkaan tai
käyttää vain vähäisiä määriä.

ASA II

Lievä yleissairaus

Ei rajoita toimintakykyä merkittävästi. Tupakointi,
kohtuullinen alkoholinkäyttö, raskaus, lihavuus
(BMI 30-40), hyvässä hoitotasapainossa oleva
diabetes tai verenpainetauti, lievä keuhkosairaus.

ASA III

Vakava yleissairaus

ASA IV

Jatkuvasti henkeä uhkaava Akuutti sydänlihasiskemia, vaikea läppävika,
vakava yleissairaus
matala ejektiofraktio, äskettäin (< 3 kk) sairastettu
sydäninfarkti, aivoinfarkti, aivoverenvuoto, TIA tai
äskettäin (<3 kk) tehty sepelvaltimoiden stenttaus,
sepsis, DIC, ARDS tai loppuvaiheen munuaissairaus
ilman säännöllistä dialyysihoitoa.

ASA V

Kuolemansairas potilas,
jonka ei odoteta jäävän
henkiin ilman leikkausta

ASA VI

Aivokuollut elinluovuttaja

Rajoittaa toimintakykyä merkittävästi. Yksi tai
useampi kohtalainen tai vakava sairaus. Esimerkiksi huonossa tasapainossa oleva diabetes tai
hypertensio, keuhkoahtaumat auti, sairaalloinen
lihavuus (BMI ≥40), aktiivinen hepatiitti, alkoholiriippuvuus tai väärinkäyttö, implantoitu tahdistin,
kohtalaisesti alentunut ejektiofraktio, säännöllinen
dialyysihoito loppuvaiheen munuaissairauden
vuoksi, keskonen, jonka raskauden keston ja
syntymän jälkeisen kalenteri-iän summa on alle
60 viikkoa, yli 3 kk sitten sairastettu sydäninfarkti,
aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA, yli 3 kk sitten
tehty sepelvaltimoiden stenttaus tai sepelvaltimo
tauti ilman epästabiileja tapahtumia viimeisten
3 kk sisällä.

Hyks ATeK ottaa
käyttöön uuden
suomennoksen
1.1.2016.

Rupturoitunut aortan aneurysma, henkeä uhkaava
vamma, kallonsisäinen vuoto, jossa keskiviivasiirtymä, suoli-iskemia ja samanaikainen vakava
sydäntauti tai monielinvaurio.

Merkintä ”E” ASA-luokan perässä tarkoittaa kiireellistä toimenpidettä (päivystys). Päivystyksestä on kyse
silloin, kun viive hoidon aloittamisessa lisää merkittävästi kuoleman tai pysyvän vaurion riskiä.
Lähde: http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system
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