
kutsuttiin Eeva-Liisa Maunuksela (†) 
ja Irma Tigerstedt. Myöhemmin heidän 
tilalleen tuli Maija Haanpää. Nyt arvi-
oitavana olevan uusimman, jo neljän-
nen, painoksen toimituskunnassa ovat 
mukana myös Katri Hamunen ja Vesa 
Kontinen. Kipu-kirja on uusiutunut 
myös monen uuden kirjoittajan myötä. 
Metamorfoosi vaikuttaa luonnolliselta, 
virkistävältä ja osaltaan viittaa siihen, 
että kirjan tulevaisuus on taattu.

Sata sivua lisää tietoa kivusta
Edellisestä painoksesta sivumäärä on 
lisääntynyt miltei sadan sivun verran. 
Lukujen määrää on kuitenkin –  ja mie-
lestäni onnistuneesti – vähennetty. Nyt 
tekstit jäsentyvät entistä paremmin. Ki-
vun fysiologia on päivitetty vastaamaan 
nykytietoa. Uusia kappaleita ovat mm 
Na-kanavien merkitys, Selkärangan 
infektiot ja kappale kivesten kivuista. 
Nasevaa tekstiä elävöit-
tävät monet taulukot ja 
kuvat. Niistä monet ovat 
edellisestä painoksesta 
peräisin, mutta edellistä 
painosta vieläkin parem-
pina versiona.

Kirjan ulkoasu vastaa 
nyt D-oppikirjojen yleis-
tä linjaa. Minua se miellyttää. Kirja on 
edelleen artikkeleista koostuva oppikir-
ja. Hyvä niin. Mutta sen verran toimitus 
olisi voinut tehdä muokkaustyötä, että 
kolmessa artikkelissa oleva ”lopuksi”-
kappale olisi korvattu osuvammalla ala-
otsikolla. Kansien sisäpuolet ovat vailla 
tekstiä, mikä sekin on hyvä – kansien 
välissä kun tekstiä on peräti 669 sivua.

Vähän moitittavaa on siinä, että osa 
lomakkeista (kuten ESAS) esitetään 
liitteissä ja toiset taas tekstin lomassa 
(esim. PAINAD). En liioin pidä hyvänä 
ratkaisuna nivoa vanhusten kipua sa-
maan kappaleeseen lasten kivun kans-
sa.  Niin ikään ihmettelen, miten HIV-
potilaan kipu -luvussa ”haasteellisia 
kiputiloja” olisi jotenkin haastavampaa 
kuin muiden potilaiden urogenitaali-
set kivut. ”Yliliikkuvat nivelet ja kipu” 
sopisi taas hyvin TULES-kipujen alle. 
Epätarkkuuksiltakaan ei ole täysin väl-
tytty. Esimerkiksi keliakapuudutuksen 
kuvaus näyttää jääneen pois sivulta 226, 
vaikka siihen viitataan myöhemmin 
kappaleessa Neurolyyttiset toimen-
piteet. Ehkä seuraavassa painoksessa 
nämä pienet puutteet korjataan. 

Kipu-kirjan uuden painoksen maini-
ota taiteellista antia ovat kuvat taitelija 
Anna Retulaisen upeista maalauksista 

ja Anneli Vainion pohdin-
nat taiteen ja kivun suh-
teista. Niihin voi tietysti 
suhtautua monella taval-
la. Vaikken olekaan samaa 
mieltä siitä, että ”kaikkein 
kaunein musiikki liittyisi 
usein suruun, menetykseen 
ja kuolemaan”, toivoisin 

kivun hallitsemattoman ja abstraktin 
ulottuvuuden säilyvän seuraavissakin 
painoksissa. Aion nimittäin senkin ai-
kanaan hankkia. Suosittelen kaikille 
muillekin samaa. Selvääkin selvempää 
on, että tämä professori Kalson johdol-
la syntynyt Kipu-kirja ei jää viimeiseksi 
matkalla kohti parempaa kivun lievi-
tystä.

Eija Kalso, Maija Haanpää, Katri 
Hamunen, Vesa Kontinen, Anne-
li Vainio (toim.). Kipu. 4., uudis-
tettu painos. Duodecim 2018, 
669 sivua.

Kohti parempaa kivun lievitystä

KIRJA-ARVOSTELU

Reino Pöyhiä
Dosentti, johtava ylilääkäri

Kolottaako niveliä? Juimiiko selkä? 
Vai kiristääkö ohimoissa? Et ole 
yksin! Sama ongelma saattoi 

tuoda potilaankin vastaanotollesi. Liki 
viidennes suomalaisista kärsii krooni-
sesta kivusta. Tämä fakta, monet kivun 
aiheuttajat ja kivunhoitomenetelmät 
selviävät nopeasti viime vuoden lop-
pupuolella ilmestyneen Kipu-kirjan 
uudesta painoksesta!

Eija Kalso ja Anneli Vainio julkaisi-
vat Kivun ensipainoksen jo neljännes 
vuosisata sitten. Ajan myötä päätoi-
mittajakaartiin on liittynyt dosentti 
jos toinenkin. Ensin päätoimittajiksi 

         Selvääkin selvempää on, 
että tämä professori Kalson 
johdolla syntynyt Kipu -kirja ei 
jää viimeiseksi matkalla kohti 
parempaa kivun lievitystä.

9/
20

19

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
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Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Nyrjähtikö nilkka,
venähtikö lihas?
Buranagel hoitaa
paikallista kipua.

Buranagel 50 mg/g geeli  
Vaikuttava aine:  ibuprofeeni  Käyttöaiheet:  Paikallisen kivun lyhytkestoiseen oireenmukaiseen hoitoon ylä- tai alaraajojen äkillisissä venähdyksissä ja 
nyrjähdyksissä tai ruhjeissa, jotka johtuvat hyvänlaatuisista vammoista.  Annostus ja antotapa:  Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa 
säännöllisin väliajoin. Hoidettavan alueen mukaan 4–10 cm geeliä, mikä vastaa 2–5 g geeliä (100–250 mg ibuprofeenia). Enimmäisvuorokausiannos on 15 g 
geeliä, mikä vastaa 750 mg ibuprofeenia. Vain lyhytaikaiseen käyttöön, enintään 5 päivää.  Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
Jos joku muu tulehduskipulääke on aiheuttanut aiemmin allergisen reaktion. Ei rikkoutuneelle tai vaurioituneelle iholle. Ei viimeisen raskauskolmanneksen 
aikana. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Harkittava käyttöä, jos sydämen, maksan tai munuaisen vajaatoiminta, mahan tai pohjukaissuolen 
haavaumia tai tulehduksellinen suolistosairaus, verenvuototaipumus tai keuhkoastma tai jokin allergia. Käyttö lopetettava, jos ilmenee ihoreaktioita. 
Varottava geelin joutumista limakalvoille.  Yhteisvaikutukset:  Epätodennäköisiä. Haittavaikutusten riski voi suurentua, jos käyttää geeliä samanaikaisesti 
asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa. Raskaus ja imetys: Ei raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Imetysaikana ei tiettävästi 
haittoja, mutta ei tule levittää rintoihin, jos imettää.  Haittavaikutukset:  Yleiset:  ärsytysoireet hoidettavalla alueella, ihottumat, kutina, nokkosihottuma, 
punoitus polttelun tunne, kosketusihottuma.  Pakkaukset ja hinnat:  (vmh sis. alv) 1.9.2019:  50 g 15,40 € ja 100 g 19,98 €.  Korvattavuus:  Ei-korvattava. 

Itsehoitolääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto. 

Erikoislääkäri 3/2019 • 29 vsk 105


