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Yhdysvallat

`` 69:s PostGraduate Assembly in
Anesthesiology (PGA) järjestettiin
New Yorkissa 11.-15.12.2015. Koulutuksella ei ole yhtenäistä teemaa,
vaan luentojen ja muiden sessioiden
aiheet koskevat anestesiologiaa laidasta laitaan. Äänentoisto, videotykit
ja muut luentosalipalvelut toimivat
erinomaisesti kuten olettaa saattaa.
Useimmat luentosessiot sisälsivät
kahdesta neljään puolen tunnin
luentoa ja lopuksi paneelin, jossa
luennoitsijoille sai esittää kysymyksiä. Lounastaukoja ei ollut sisällytetty
aikatauluun, joten pastramivoileipänsä tai juustohampurilaisensa sai
nielaista nopeasti. PGA:n nettisivuilta
on saatavilla lähes kaikista luennoista
joko luentodiat tai hyvä parin sivun
mittainen luentolyhennelmä.
Osallistuin luentojen ohessa
muutamaan ilmatieongelmia käsittelevään pienryhmäopetukseen, jotka
toteutettiin problem based learning
-henkisesti. Sessioissa käytiin läpi
potilastapauksia ja keskusteltiin
aiheesta vetäjien johdolla. Osallistujia oli kaikista ammatillisen kehityksen vaiheista erikoistuvasta aina
eläkeikää lähestyvään spesialistiin.
Kuten arvata saattaa, keskustelu
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tällaisessa ryhmässä oli herkullista.
Osallistujat olivat suurelta osin Pohjois-Amerikasta, mutta osallistujia
oli myös Euroopasta ja Aasiasta. Oli
mukava huomata, että hoitolinjat ja
välineetkin ovat monessa paikassa
melko samanlaisia. Muutamia erojakin tuli esiin, muun muassa se, että
jenkkikollegoilla ei ole ollut käytössä
sugammadeksiä. Tosin juuri PGA:n
viimeisenä päivänä Yhdysvaltojen
Food and Drug Administration (FDA)
ilmoitti hyväksyvänsä sugammadeksin käyttöön (1).
Laskujeni mukaan kuuntelin luentoa tai osallistuin pienryhmäopetukseen yhteensä noin 28 tunnin ajan.
Tietyt asiat alkoivatkin jo kertautua
viimeisinä päivinä ja samoja viitteitä
käsiteltiin useammassa luennossa.
Tästä informaatiotulvasta nostan
seuraavissa kappaleissa esille muutamia mieleen jääneitä teemoja.
Perioperative surgical home
-käsite
Yksi usein toistunut käsite oli
American Society of Anesthesiologists:n (ASA) kehittämä perioperative surgical home (PSH). Termiä on
hankala suoraan suomentaa, mutta

lyhyesti tämän hoitofilosofian ideana
on parantaa ja virtaviivaistaa pirstoutunutta perioperatiivista hoitoa
ja vähentää kuluja. PSH on moniammatillisesti koordinoidun hoidon

Perioperative surgical home
–konseptiin kuuluvia asioita
Preoperatiivisesti:
 Potilaan neuvonta
 Neste- ja hiilihydraattihoito
 Paaston minimointi
 Suoliston tyhjennyksen minimointi
skopioissa
 Ei bentsodiatsepiinejä esilääkkeenä
Intraoperatiivisesti
 Ei nenämahaletkua
 Torakaalinen epiduraali
 Lyhytvaikutteiset anesteetit
 Vasteohjattu nestehoito
 Pieni viilto
 Ei dreenejä
 Lämpötalouden hallinta
Postoperatiivisesti
 Aikainen fysioterapia
 Ei oraalisia opioideja
 NSAID käyttö kun ei vasta-aiheita
 PONV esto
 Suoliston motiliteetin tukeminen
 Aikainen mobilisaatio
 Aikainen ravitsemus suun kautta

järjestelmä, joka ohjaa potilaan
hoitoa alkaen leikkauspäätöksestä ja
päättyen 30 päivää kotiutumisesta.
Konseptin tavoitteena on hoidon
parempi koordinointi ja jatkuvuus,
variaation väheneminen, hyvien
hoitokeinojen standardointi, parempi
kokemus potilaalle, peruutusten,
myöhästymisten ja kulujen väheneminen. PSH sisältää paljon samoja
periaatteita kuin Lean-filosofia tai
meidän PÄIKI-protokollamme, mutta
ei ole kuitenkaan sama asia. PSH-periaatteisiin kuuluvia asioita on listattu
taulukkoon 1.
Tällä hetkellä PSH ei perustu
tieteelliseen näyttöön. The American
Society of Anesthesiologists on
luennoilla annetun tiedon mukaan
keräämässä suurta aineistoa aiheesta, tosin ClinicalTrials.gov -tietokannasta ei löydy yhtään keskeneräistä
tutkimusta hakusanalla Perioperative
Surgical Home (1.1.2016). Laittamalla
Youtubeen hakusanaksi perioperative surgical home löytää ASA:n tekemän lyhyen esittelyvideon aiheesta.
PSH tähtää rahan säästöön
parantamalla potilaan saamaa
hoitoa, mikä kuulostaa erittäin hyvältä. Tähän pyritään muun muassa
vähentämällä sairaalahoidon kestoa
ja vähentämällä komplikaatioiden
määrää. Kriitikoiden mukaan PSH
ei sisällä mitään uutta tietoa tai
keksintöä vaan edellä mainitut asiat
on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta
nyt ne on vain paketoitu kauniisti uudeksi muotitermiksi. Nähtäväksi jää,
onko PSH pelkkä muotisana muiden
joukossa vai ratkaisu terveydenhuoltomme haasteisiin. (2-7)

Tavoitteena oli oppia koronaaristentteihin
liittyvien lääkitysten farmakologiaa ja
perioperatiivisen hoidon suunnittelua

Synnynnäiset sydänviat ja
koronaaristentit
Perjantai-iltapäivän viimeinen
”focus session” eli reilun tunnin ja
kaksi luentoa kestävä sessio käsitteli
synnynnäistä sydänvikaa (congenital
heart defect, CHD) sairastavien
potilaiden perioperatiivista hoitoa
ja koronaaristentattujen potilaiden
hoitoa. Session tunnelma lähestyi
Kubrickin elokuvaa Times Squaren
valojen heijastuessa liitutaululle
ja korjausmiesten hissin ajellessa
ikkunoiden ohi.
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Luentosession ensimmäisen osan
piti tohtori Sweeney Rochesterista.
Hänen mukaansa lapsena sydänleikatut potilaat elävät parempien leikkaustekniikoiden vuoksi yhä pidempään
ja alkavat olla nyt keski-ikäisiä. Näin
ollen jatkossa tapaamme näitä
potilaita leikkauspöydällä tai synnytyssalissa yhä useammin ja heillä
esiintyy esimerkiksi
sepelvaltimotautia.
Sweeney esitteli
aluksi statistiikkaa
ja eri sydänvikojen
Hoitolinjat ja välineetkin jaottelua. Tämän
ovat monessa paikassa jälkeen käsiteltiin
melko samanlaisia tarkemmin Fallotin
tetralogiaa, suurten
suonten transpositiota ja yksikammioista
sydäntä. Tärkein viesti luennolta oli, että ennen CHD-potilaan anestesiaa olisi syytä tietää
verenkierron anatomia ja fysiologia.
Lisäksi pitää selvittää, onko potilaalla
kaksi kammiota, syöttääkö vasen
puoli verta isoon verenkiertoon ja
onko potilaalla ylimääräisiä suntteja
verenkierrossa. Sydänecho saisi olla
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korkeintaan kuusi kuukautta vanha
ja perioperatiivinen hoito tulisi suunnitella anestesiologin ja kardiologin
yhteistyönä. Aiheesta löytyy hyvä
kappale suomenkielisestä oppikirjasta. (8-10)
Jälkimmäisen luennon vetäjä
oli ”Clinical Anesthesia” -kirjan
päätoimittaja Paul Barash Yalesta,
joka hauskuutti yleisöä terävillä
kommenteillaan. Tri Barash piti luentonsa potilastapauksiin perustuen
PBL-tyyppisenä. Yleisö sai tai joutui
ottamaan kantaa tapauksiin liittyviin
kysymyksiin. Nopeasti saavuttiin
keskeiseen kysymykseen, johon ei
ole lyhyttä vastausta: kumpi tehdään
ensin, stenttaus vai toimenpide?
Luennon tavoitteena oli oppia
tuntemaan koronaaristentteihin
liittyvien lääkitysten farmakologiaa
ja kyetä suunnittelemaan stentatun
potilaan perioperatiivinen hoito.
Tämä luento herätteli yleisöä suhtautumaan koronaaristentattuihin
potilaisiin vakavuudella ja ohjasi
perehtymään alan kirjallisuuteen.
(11-17)
Kokonaisuutena PGA oli hieno
tilaisuus niin kaupungin ilmapiirin
haistelemiseen kuin myös uusimman
anestesiologisen tiedon keruuseen.
Kiitän Suomen Anestesiologiyhdistystä apurahasta, joka mahdollisti
tämän opintomatkan. 
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