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Obstetriikkaa anestesiologille 
”Obstetrics for Anaesthetists”

Alexander Heazellin (obstetrikko) ja John Cliftin (obstetrinen anestesiologi) 
toimittama kirja: Obstetrics for Anaesthetists. Cambridge University press, 

UK, 2008. ISBN 978-0-521-69670-8.

Tämä 12 cm x 19 cm-kokoinen, 171-sivui-
nen, juuri lääkärintakin taskuun mukavas-
ti sujahtava laadukas opaskirja obstetriikan 

saloista on oiva hankinta anestesiayksiköihin, jois-
sa hoidetaan obstetrisia potilaita. Mukana on 15 
eri brittikirjoittajaa, joista 8 on anestesiologia. Tä-
mä näkyy kirjan kappaleissa, joissa asiat ovat ni-
menomaan esitetty anestesiologia kiehtovalta kan-
nalta eli joka kappaleessa on asianmukaiset viit-
taukset anestesiologisiin erityistilanteisiin. 

Kirjan alussa on kaksi sivullista lyhenteitä seli-
tyksineen, ja tähän tiedostoon onkin välillä pakko 
palata eli mikä ihmeen PROM se nyt olikaan jne. 

Kirjassa on 11 kappaletta. Ensimmäisessä kap-
paleessa käsitellään tietysti ensin raskaana olevan 
naisen fysiologiaa (mukana helppotajuiset muisti-
listat ja selventävät kuvat). Toisessa kappaleessa kä-
sitellään antenataalista valmistautumista, riskisyn-
nyttäjän tunnistamista ja annetaan vinkkejä, mit-
kä potilaat tulisi jo ennen suunniteltua synnytys-
tä selkeästi ohjata anestesiologille. Kolmas, neljäs, 
viides ja kuudes kappale käsittelevät synnytyssalis-
sa tapahtuvaa toimintaa eli synnytyksen induktio-
ta (menetelmät, lääkkeet ja ongelmat), normaalia 
(eli ainakin sentti tunnissa pitäisi kerviksin avau-
tua ennen kuin päästään ponnistamaan) ja komp-
lisoitunutta synnytystä eli miksi normaali muuttuu 
epänormaaliksi. Tähän voi olla jopa niin yksinker-
tainen selitys, että puudutettu rouva ei välttämättä 
huomaa, että hänen virtsarakkonsa on ihan täysi, 
mikä toimiikin sitten synnytysesteenä. Mutta syitä 
on muitakin: 11 sivua asiaa tästä aiheesta. 

Ja sitten seuraa anestesiologeillekin hyvää ker-
tausta sikiömonitoroinnista eli on kiva tajuta, mi-
kä se partogrammi on ja kuinka paljon jo siitä saisi 
tietoa. Kardiotokogrammimuutokset on hyvin esi-

tetty, samoin kuin indikaatiot sikiön verinäytteil-
le. Pitkittyneessä sikiön bradykardiassa ainoa hoi-
to on hätäsektio, edelleen. Tässäkin kappaleessa 
avautuvat hyvin erilaiset tilanteet, joita obstetrik-
ko kohtaa, kun hän miettii ratkaisua ongelmatilan-
teissa. Tämä on hyvää tietoa anestesiologille, jonka 
tulee myös muistaa, että tiimityötähän tämä gravi-
dankin hoito on. 

Selkeästi ja asiantuntevasti käydään läpi pre-ek-
lampsia, operatiivinen synnytys, massiivinen vuo-
to, tromboemboliset komplikaatiot ja synnyttäjän 
infektiot eli niitä jokapäiväisiä tärkeimpiä patologi-
sia tiloja, joihin synnyttäjät tavallisimmin raskau-
den tai synnytyksen aikana tai heti synnytyksen 
jälkeen voivat joutua, ja jopa menehtyä. Lopusta 
löytyvät elvytysohjeet, lyhyt tietopaketti obstetrik-
kojen käyttämistä lääkkeistä ja kolme taulukkoa 
algoritmeista: elvytys, massiivisen vuodon hoito ja 
eklampsian hoito (joista helppo tehdä suomenkie-
liset versiot omaan yksikköön, suosittelen!). 

Kirja on suunnattu käytännön työtä tekevil-
le anestesiologeille, jotka hoitavat tai alkavat hoi-
taa obstetrisia potilaita. Nykyisin anestesiologit 
yhä kasvavassa määrin ottavat osaa raskaana ole-
van naisen hoitoon: käyttäähän jo yli 70 % suo-
malaisista synnyttäjistä anestesiapalveluja (synny-
tysanalgesia/keisarileikkausanestesia,	 Stakesin	 ti-
lastot vuodelta 2007)! 

Joka kappaleen lopussa on kirjallisuusviitteet ja 
vinkit asiaan liittyvästä lisäkirjallisuudesta, jos jo-
ku asia kaipaa syventämistä. Tämän kirjan hinta oli 
53,55 € (tyhjempäänkin voisi rahansa laittaa…). 

Pirjo Ranta
LT, ayl

pirjo.ranta[a]ppshp.fi

Kirja-arvostelu




