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Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on
lasten anestesiologia meillä Suomessakin kehit-
tynyt selvästi omaksi erityisalueekseen, joka vaa-
tii erityistietojen ja –taitojen hallintaa. Kirurgi-
an yleistä suuntautumista seuraten on myös las-
ten leikkaustoiminnassa nähtävissä päiväkirurgi-
an lisääntyminen ja toisaalta erityisosaamista vaa-
tivien hoitojen keskittyminen entistä enemmän
harvoihin, yleensä yliopistotason yksiköihin (esim.
sydän- ja elinsiirtoleikkaukset, skolioosileikkauk-
set, jne.). Lisäksi ei-kirurgiset anestesiapalvelut
(esim. radiologiset tutkimukset, reuma-, neuro-
logisten ja syöpäpotilaiden hoidot) ovat selvästi
lisääntyneet. Lastenanestesiologisen tutkimuksen
tehtävänä on ollut ja on myös tulevaisuudessa
arvioida kriittisesti vanhoja hoitokäytäntöjä ja
uusien hoitomenetelmien käyttöönotto on perus-
tunut ja sen tulee vastaisuudessakin perustua vain
tieteellisesti toteen näytettyihin faktoihin.

 Päiväkirurgisen anestesian haasteena on kehit-
tää edelleen lapsen valmentamisen keinoja (in-
formaatiotavat, vanhempien osuus) ja anestesia-
menetelmiä, jotka takaavat miellyttävän nukah-
tamisen (anestesia/sedaatio) ja heräämisen sekä
riittävän kivun- ja pahoinvoinnin eston myös päi-
väkirurgisella osastolla ja kotona leikkauksen jäl-
keisinä päivinä. Laadun valvomiseksi on syytä
suorittaa määrävälein auditointeja (esim. edellise-
nä vuonna leikattujen lasten/vanhempien haas-
tattelut). Lasten anestesiologiaan perehtyneiden
tulee kouluttaa ”yleisanestesiologeja” esittelemällä
hoitokäytäntökokonaisuuksia, mutta myös otta-
malla kantaa yksittäisiin erityiskysymyksiin (esim.
sukkinyylikoliinin ja antikolinergien käyttö las-
ten anestesioissa).

Erityisosaamista vaativissa hoidoissa pitää myös
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anestesiologin pyrkiä vaikuttamaan hoitoratkai-
sujen valintaan muistaen ettemme ole pelkkiä
teknisiä suorittajia vaan myös meillä on osaltam-
me vastuu potilaan selviämisestä vaikeasta leik-
kaustoimenpiteestä. Täten myös anestesiologin on
tärkeää kiinnittää huomiota potilaiden ja heidän
vanhempiensa riittävään valmentamiseen leikka-
ukseen, josta toipuminen ei ole aina ongelmaton-
ta.

Tulevaisuudessa vaaditaan lasten anestesiolo-
geilta yhä enemmän sitoutumista potilaan hoi-
toon myös leikkaus- ja teho-osastojen ulkopuo-
lella (esim. kivunhoito).

Vanhoja hoitokäytäntöjä on syytä jatkuvasti
tieteellisesti arvioida, sillä on hämmästyttävää
kuinka paljon lapsille markkinoidaan/käytetään
lääkkeitä, joiden tehoa ja/tai farmakokinetiikkaa
ei kyseisessä ikäryhmässä ole selvitetty lainkaan
tai se on tehty puutteellisesti. Esimerkkinä käy
parasetamoli, jota on käytetty lapsilla rektaalises-
ti kipulääkkeenä vuosikymmenet lumeannoksil-
la. Samoin pitkään pienten imeväisten kipulääk-
keinä käytössä olleiden petidiinin ja morfiinin
farmakokinetiikka selvitettiin vasta viime vuosi-
kymmenen alkupuolella. Myös uusien anestesia-
lääkkeiden/-menetelmien käyttöönoton tulee ta-
pahtua tutkimuksen kautta (esim. ropivakaiini ja
levobupivakaiini, anestesiajärjestelmät, valvonta-
laitteet, spirometria, EEG). Hoitokäytäntöjä on
syytä arvioida myös kliinisen kokemuksen kautta
esim. miettimällä lihasrelaksanttien käyttötarvet-
ta. Toisaalta kliinisen kokeilun kautta on myös
löydettävissä erinomaisia sovelluksia (esim. läm-
pöpuhaltimet).

Lasten anestesiologian perinteinen työympä-
ristö on muuttunut viime vuosina ja muuttuu
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edelleen. Kirurgi ei ole enää ainut
työkumppanimme.Yhä enenevässä määrin hoi-
damme muita kuin kirurgisiin toimenpiteisiin
tulevia lapsia, jotka usein ovat varsin  huonokun-
toisia ja joiden anestesiat tapahtuvat toimintaym-
päristöissä, jotka ovat selvästi puutteellisempia
kuin perinteinen leikkaussaliympäristö. Nämä

muutokset vaativat lasten anestesioita hoitavilta
luovaa sopeutumista ja ponnisteluja lasten tur-
vallisuuden takaamiseksi.
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