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Pakko	lukea

Pakko tietää – tai ainakin ajatella!

Vuoden ensimmäinen Anesthesia & 
Analgesia on koonnut miniteeman bee-
tasalpaajien perioperatiivisesta käytös-

tä auttaakseen kliinikoita luomaan käytäntöjä nii-
den käytöstä eri potilasryhmissä. Weisbauer työ-
tovereineen on tehnyt systemoidun katsauksen ja 
meta-analyysin 69 analyysiin kelpuutetusta tutki-
muksesta. Johtopäätös on, että beetasalpaajat vä-
hensivät perioperatiivisten rytmihäiriöiden esiin-
tyvyyttä ja sydänlihaksen iskemiaa. Infarktien, 
kuolleisuuden tai sairaalassaoloajan ei kuitenkaan 
todettu lyhentyneen. 

ACC/AHA suosittelee beetasalpaajahoidon jat-
kamista potilaille, joilla sen indikaationa on angi-
na pectoris, oireita aiheuttava arytmia, hyperten-
sio tms. Beetasalpaajia tulisi myös antaa verisuo-
nikirurgisille potilaille, joilla leikkausta edeltävis-
sä tutkimuksissa on todettu kohonnut leikkausris-
ki iskemian takia. A-luokan näyttöä ei ole mistään. 
Kirjoittajat korostavat, että hoidosta tulee päättää 
yhdessä potilaan kanssa ja ottaa huomioon kaik-
ki potilaan esille tuomat asiat. Artikkelissa on hy-
vä taulukko suositusten luokituksesta ja näytön ta-
sosta. 

Pureksimatta ei tarvitse suosituksiakaan niellä, 
sillä pääkirjoituksiin on koottu sekä puoltava et-
tä vastustava mielipide. Schouten työtovereineen 
pohtii syitä satunnaistettujen tutkimusten keske-
nään eriäviin tuloksiin. Hänkin suosittelee beeta-
salpauksen aloittamista korkean riskin potilailla 
hyvissä ajoin ennen leikkausta, mutta keskimääräi-
sen riskin potilaiden suhteen hän jää odottamaan 
meneillään olevien tutkimusten tuloksia. Martin 
London pohtii con-kirjoituksessaan sydänperäi-
sen kuolleisuuden ja sairastavuuden riskiä potilail-
la, joilla ei ole ilmeistä sepelvaltimotautia. Vaikut-
tavatko riskitekijät tai ilmeinen sairaus lyhyeen tai 
pitkäaikaiseen ennusteeseen? Johtopäätöksenään 
hän toteaa, ettei ole todistettu muilla kuin todettua 
sepelvaltimotautia sairastavilla raskaan verisuoni-

kirurgian potilailla olevan kohonnutta periopera-
tiivisen infarktin riskiä. 

Biccard työtovereineen toteaa, että keskimää-
räisen riskin verisuonikirurgisilla potilailla tarvit-
taisiin yli 24 000 potilasta, jotta voitaisiin todis-
taa akuutin perioperatiivisen beetasalpauksen te-
ho (NNT 68). 
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Suonensisäinen lidokaiini 
postoperatiivisen kivun hoidossa 

Postoperatiivinen kipu ei ole vain ikävä, mut-
ta ohimenevä vaiva, vaan siitä saattaa tulla pitkä-
aikaisia seurauksia kivun kroonistuessa. Lyhenty-
neet hoitoajat tuovat haasteita postoperatiivisen 
kivun hoidolle.

Kaba työtovereineen on antanut 40 potilaal-
le suonensisäistä lidokaiinia. Sitä annosteltiin in-
duktiossa 1,5 mg/kg boluksena, leikkauksen ajan 
infuusiona 2 mg/kg/h ja sen jälkeen 1,33 mg/kg/h 
24 h ajan. Tekijät totesivat suonensisäisen lidokaii-
nin parantavan leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa 
ja nopeuttavan suolen toiminnan käynnistymistä 
laparoskooppisen paksusuolileikkauksen jälkeen. 
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Aivan ongelmaton ei tämäkään hoitomuoto ole, 
sillä suuri annos suonensisäistä lidokaiinia yhdes-
sä sevofluraanin kanssa laskee BIS-arvoa. 
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Onko sairaalassasi jo preoperatiivinen 
poliklinikka? 

Anestesiologi tapaa potilaan usein vasta leik-
kausta edeltävänä iltapäivänä ja silloin on usein 
myöhäistä pyytää lisätutkimuksia tai optimoi-
da potilaan kuntoa leikkausta varten. Hollannis-
sa tehtiin vuonna 2002 hoitosuositus potilaan leik-
kausta edeltävästä arvioinnista. Lemmens työto-
vereineen on tutkinut suosituksen käyttöönottoa. 
Vuonna 2000 50  %:ssa sairaaloista oli preopera-
tiivinen klinikka, neljä vuotta myöhemmin nii-
tä oli 74  %:ssa sairaaloista. Kaikki potilaat kävivät 
preoperatiivisella klinikalla 20  %:ssa sairaaloista. 
Neljä vuotta myöhemmin luku oli 52  %. Preopera-
tiivinen klinikka oli tulossa niihinkin sairaaloihin, 
joissa sitä ei ollut. 

Harvardilainen työryhmä oli selvittänyt perope-
ratiivisen klinikan tehoa analysoimalla yli 5000 
potilaskäyntiä. Potilaista 10  %:lla oli toimenpitei-
tä edellyttäviä, tiedossa olleita lääketieteellisiä on-
gelmia. 5  %:lla todettiin jokin uusi terveysongel-
ma. Kirjoittajat toteavat uusien ongelmien johta-
van useammin peruutuksiin kuin vanhojen.
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Uusinta uutta: Eurooppalainen ensiavun 
hoitosuositus 

Resuscitation-lehti on julkaissut ensiavun 
hoitosuosituksen. Suosituksen tarkoituksena on 
määritellä tehokkaimmat, turvallisimmat ja hel-
poimmat käytettävät ensiavun tekniikat ja proses-
sit sekä muotoilla koulutustavoitteet. 

Elvytys on rajattu hoitosuosituksen ulkopuo-
lelle. Siinä käsitellään verenvuodon, haavojen, pa-
lovammojen ensiapu, traumapotilaan hoitoa se-
kä turvallisuuteen ja psykososiaaliseen ensiapuun 
liittyviä asioita. Tottumukseen perustuvat käytän-

nöt eivät aina ole oikeita, vaan niitä tulisi muuttaa 
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Hyvä työilmapiiri yhtenä 
potilasturvallisuuden edellytyksenä 

Leikkaussalin toiminnanohjauksessa käyte-
tään useita mittareita (käyttöaste, vaihtoajat, vir-
heraportit), mutta tiimityötä on ollut vaikea mi-
tata. Tiimityötaidoiksi luetaan työn jakaminen tii-
min sisällä, tiedonkulku, johtaminen, omien ja 
muiden tiimin jäsenten osaamisen arviointi sekä 
muiden tukeminen. 

The Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organisations on suositellut sairaaloi-
den toimintakulttuurien mittaamista tästä vuodes-
ta alkaen, ja Sexton työtovereineen on lähtenyt ke-
hittämään mittaria tätä työtä varten. Sexton työto-
vereineen suosittelee mittarinsa käyttöä sekä po-
tilasturvallisuuden edistämisessä että sairaaloiden 
vertailussa. 

Virheraportoinnissa kiinnitetään yleensä huo-
miota siihen, miten virhe tai poikkeama vaikuttaa 
potilaan tilanteeseen. West työtovereineen on kui-
tenkin lähtenyt selvittämään virheraportteja teh-
neiden lääkärien tilannetta. Virheraporttien mää-
rä korreloi koettuun elämänlaadun laskuun, vä-
häiseen empatiaan ja työuupumukseen. Muutok-
set myös ennustivat virheiden esiintymistä kolmen 
seuraavan vuorokauden aikana eli raportoiduilla 
virheillä ja stressillä on voimakas keskinäinen yh-
teys. 

Kaikki teemme virheitä, mutta anteeksipyyn-
nöllä voi pelastaa paljon. Lazare kuvaa kirjoituk-
sessaan hyvän anteeksipyynnön anatomiaa – eh-
dottomasti suositeltavaa luettavaa sekä potilastyö-
tä että tiimityötä tekeville! 
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