
Synnytyssalin tarkistuslista: informoi tarvittaessa obstetrikko ja anestesialääkäri 

Listassa mukana selitteet, laita esille paikkaan josta se helposti katsottavissa. Toinen lyhyt lista käyttöön 
 
 

1. Terve: kyllä / ei: merkittävä perussairaus 
- vaikuttaako vitaali elintoimintoihin: hengitys, verenkierto, tajunta, verenvuoto  

- esim. synnynnäinen sydänvika, vaikea keuhkotauti, vuotohäiriö, aineenvaihduntasairaus, 

kasvoanomalia, CP, kehitysvamma, nivelreuma, lihassairaus, neurologinen sairaus tms. 
 

2. Tämänhetkinen lääkitys: ei / kyllä: mikä 
 

3. Normaalipainoinen tai vain lievästi lihava = ok  
- jos BMI > 40 > 50 ilmoita synnytyslääkärille 

- jos BMI > 60 ilmoita anestesialääkärille 

- jos sairaalloisen lihava (= ongelmia): esim. paino > 140 kg, yhteys anestesialääkäriin 

(hengittämis/happeutumisongelma, ei tippateitä, ei kaulaa / ei leukaa, suu aukeaa huonosti, 

ilmatieongelma? teknisesti haastava puudutettava, vaatii aikaa, joten soita 

anestesialääkärille: epiduraali heti paikalleen kun synnytys käynnistynyt, varmista ensin 

synnytyslääkäriltä: synnytys käynnissä, ei estettä analgesialle)  
 

4. Ilmatie: normaali: kyllä / ei: ilmoita anestesialääkärille  
- katso että suu aukeaa ja niska taipuu, jos ongelmia, kysy anestesialääkäriltä 

- suun tulee aueta niin, että kolme (3) sormea poikittain mahtuu suuhun, leuan alle jää 3 

sormenleveyttä,  ja niska taipuu taakse 

- elleivät kaikki kriteerit täyty tai jos et osaa arvioida, soita anestesialääkärille 
 

5. Allergiat, anafylaksia : ei / kyllä, jos anesteeteille, ilmoita anestesialääkärille 
 

6. Raskaushäiriöt: ei / kyllä 
- vaikea toksemia , vuoto- ja hyytymishäiriö 

- Tromb-taso < 100: ei / kyllä: ilmoita synnytyslääkärille, tarvittaessa anestesialääkärille 
 

7. Hb neuvolassa, tai nyt otettu 
- veriryhmä, vasta-aineet neg/ pos: verivaraus 

- Hb < 100: kysy verivarauksen tarpeellisuudesta synnytyslääkäriltä, informoi tarvittaessa 

anestesialääkäriä 
 

8. Potilas vuotaa: ei / kyllä 
- kyllä > 1 litra: ilmoita synnytyslääkärille 

- kyllä > 2 litraa: ilmoita synnytyslääkärille, laita nesteitä tippumaan, mieti verituotteiden 

tarvetta, ilmoita tarvittaessa anestesialääkärille 

- kyllä > 3 litraa: ilmoita anestesialääkärille 
 

9. Toimiva tippatie 
- mitä nesteitä mennyt/menossa (oksitosiini? kyllä / ei ) 

- ei / ei tarvetta / ei saatu: ilmoita tarvittaessa anestesialääkärille 
 

10. Syöminen ja juominen 
- syönyt alle 6, tai juonut alle 3 tuntia sitten: aspiraatioriski jos yleisanestesian tarve 


