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Pitkäaikainen	  kipu	  
•  Esiintyvyys	  aikuisväestössä	  19-‐34	  %	  

•  Oire	  vai	  sairaus?	  

•  Diagnoosi	  ei	  kerro	  kivusta	  

•  Oheissairastavuus,	  polyfarmasia	  yleistä	  

•  Kivun	  moninaiset	  vaikutukset	  
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Kipupo&laan	  erityispiirteitä	  
periopera&ivisessa	  hoidossa	  

•  Leikkauksen	  jälkeinen	  kipu	  ↑	  

•  Kipulääkkeen	  tarve	  ja	  kulutus	  ↑	  
•  Kivunsäätelyjärjestelmän	  häiriöt	  

•  Psyykkinen	  kuormiYuneisuus	  

•  Psykologiset	  tekijät	  

•  Toimintakyvyn	  rajoiYeet	  

•  Hidastunut	  toipuminen	  

•  Kivun	  pitkiYymisen	  riski	  ↑	  

	  



Erityispiirteiden	  huomioiminen	  
•  Vuorovaikutuksen	  keinot	  

•  Po&lasohjaus	  

•  Kipulääkityksen	  yksilöllinen	  räätälöin&	  

•  LääkkeeYömät	  hoitokeinot	  

•  Seurannan	  järjestäminen	  



Po&lasohjaus&lanne	  

•  ”Minkälaiset	  asiat	  tulevassa	  leikkauksessa	  sinua	  askarruYavat?”	  

•  ”Voin	  kertoa	  sinulle	  tulevasta	  toimenpiteestä,	  nukutuksesta	  tai	  
puudutuksesta	  ja	  kivun	  hoidosta	  leikkauksen	  jälkeen.	  Jännitystä	  voidaan	  
lieviYää	  myös	  etukäteen	  oteYavalla	  esilääkkeellä.	  Joskus	  omat,	  
rauhoiYavat	  ja	  voimaa	  antavat	  ajatukset	  vähentävät	  pelkoa.	  Minkälaisista	  
asioista	  sinun	  &lanteessasi	  voisi	  olla	  apua?”	  

•  Huomioi	  po&laan	  toiveet	  &edon	  jakamisessa.	  Ohjaa	  po&lasta	  itseä	  
rauhoiYavien	  ajatusten	  käyYöön	  jännitystä	  aiheuYavassa	  &lanteessa.	  
Ohjaa	  po&lasta	  kivun	  arvioinnissa	  ja	  hoidossa.	  

•  Oma	  asenne	  ja	  vuorovaikutuksen	  onnistuminen	  ratkaisevan	  tärkeitä!	  



Po&laan	  kipulääkitys	  ja	  leikkaus	  
•  Po&laan	  oma	  kipulääkitys	  ei	  riitä	  leikkauksen	  jälkeisen	  kivun	  

hoitoon	  

•  Po&laan	  omaa	  kipulääkitystä	  jatketaan	  

•  Opioidilääkitys	  lisää	  opioidin	  tarveYa	  

•  Lääkeaineinterak&ot	  
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Opioidilääkitys	  
•  Opioidin	  perustarve	  +	  leikkauksen	  aiheuYama	  lisätarve	  
•  Opioidin	  perustarve	  

–  pieni	  tmp	  
•  perusopioidi	  (po/td)	  riiYää	  

–  suuri	  /	  keskisuuri	  tmp	  
•  po	  perusopioidin	  korvaaminen	  parenteraalises&	  
•  td	  opioidi	  jatketaan	  

•  Tmp:een	  liiYyvä	  opioidin	  tarve	  ↑	  30-‐100	  %	  (tai	  enemmän)	  
–  PCA	  

•  taustainfuusio	  (perustarve)	  +	  bolukset	  (lisätarve)	  
–  Spinaalinen	  annostelu	  

•  Perusopioidi	  po	  tai	  parenteraalinen	  (tarkka	  seuranta!)	  
	  



Kipulääkitys	  leikkauksen	  jälkeen	  
•  Yksilöllinen	  suunnitelma	  
•  Po&laan	  omaa	  kipulääkitystä	  ei	  tule	  lopeYaa	  äkis&	  
•  Opioidilääkitys	  

–  Jos	  tarve	  jatkuu	  leikkauksen	  jälkeen,	  annos	  &trataan	  perusannokseen	  
esim.	  1-‐4	  viikon	  kuluessa	  

–  Jos	  tarve	  pääYyy,	  lääkitys	  lopetetaan	  hitaas&	  ja	  hallitus&	  esim.	  
vähentämällä	  vrk-‐annoksesta	  20	  %	  viikon	  välein	  (koskee	  myös	  mietoja	  
opioideja!)	  

•  Seurannan	  järjestäminen	  




