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Listan tiedot ovat Akateemisesta 
kirjakaupasta Helsingistä. Sille on 
koottu perinteisten kirjojen lisäksi 
myös sähköisiä. SAY tarjoaa kirjoja 
jäsenilleen arvosteltaviksi. Mikäli olet 
halukas kirjoittamaan kirja-arvoste-
lun Finnanestiin jostakin tämän tai 
aikaisempien listojen kirjasta, ota yh-
teys toimitukseen. Kirja toimitetaan 
kustannuksitta ja se jää käyttöösi.
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 ` Kirjassa on sivuja peräti 775.  Jos 
sivuja on paljon niin on kirjoittajiakin 
– kaikkiaan 59 lastenanestesioiden 
asiantuntijaa. Pääosa kirjoittajista 
työskentelee Yhdysvalloissa tai 
Australiassa, vain kaksi on Euroo-
pasta. Kirjoittajien suuri määrä tekee 
kirjasta osin epätasaisen luettavan ja 
huippukappaletta voi seurata mitään-
sanomaton peruskappale.

Kirja alkaa kappaleella kuinka 
kirjaa luetaan. Kirja on tarkoitettu 
kaikille, jotka työskentelevät lasten-
anestesioiden parissa. Hakuteos 
kirja ei ole, ei myöskään käsikirja 
lastenanestesioista. Parhaiten kirja 
toimii perusasiat lastenanestesioista 
omaavalle itseopiskelu- tai kertaus-
kirjana vaikkapa erityispätevyystent-
tiin valmistautuessa.

Kirjassa käsitellään kattavasti 
liki koko lastenanestesia. Kirjassa 
on 14 isompaa kokonaisuutta, jotka 

jakautuvat 71 potilastapaukseen. 
Lastenanestesioiden perusteiden 
lisäksi on erilliset kappaleet seuraa-
vista arkielämässä kohdattavista 
tilanteista: miten nukutan lapsen, 
jolla on ei elvytetä -päätös, sydän-
lapsen anestesian hoito MRI:ssä ja 
propofolin käyttö muna- ja soija-
allergisille lapsille. Synnynnäisistä 
sydänvioista käsitellään omissa 
kappaleissaan vain Fallotin tetralogia, 
yksikammioinen sydän, pulmonaa-
lihypertensio ja sydänkatetroinnin 
anestesia. Omat kappaleet on myös 
lasten hereilläolosta anestesian 
aikana ja opiaattitolerantin lapsen 
nukuttamisesta.

Kirjan kappaleet noudattavat 
oppikirjamaista rakennetta: aluksi 
lyhyt yhteenvetokappale, sitten op-
pimistavoitelaatikko, jota seuraa itse 
potilastapaus ja sen jälkeen kysymys-
vastaus -muodossa potilastapauksen 

pohdinta, jälleen oppimislaatikko 
keskeisistä asioista ja lopuksi viitteet 
kokooma-artikkeleihin, joissa käsitel-
ty ko. kappaleen aihepiiriä.

Mielestäni puutteena kirjalle 
on, ettei ole kappaleita lasten 
suonikanyloinneista ja anestesian 
aikaisesta monitoroinnista. Valokuvat 
ovat mustavalkoisia ja melko huono-
laatuisia. Selkeillä taulukoilla olisi 
voinut korvata tekstiä, jolloin kirjasta 
olisi tullut tiiviimpi ja osin helppolukui-
sempi. 

ITSEOPISKELuKIRJA LASTEN ANESTESIOISTA

Kenneth R. Goldscheider,  
Andrew J. Davidson, Eric P. Wittkugel, ym.
clinical Pediatric anesthesia
– a case-Based handbook
OuP 2012
Painettu. Ean 9780199764495
Nidottu. 775 sivua. Hinta 66,77 ¤.




