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Isoveli

H
aloo, onko Helsingin Isoveli? Täällä pie-
nessä sairaalassa on potilas, joka näyttää 
kansallisten ohjeiden mukaisesti kuulu-
van teille hoitoon. Testit on tehty, eikä 

omaiset vastusta. Kyllä, kyllä CVP on neljätoista, 
mutta keskiverenpainetaso ei pysy tavoitteessa 
 ilman nestetäyttöä. Ai onko verenpainelääkitys-
tä? No onhan sitä. Ohjeittenne mukaisesti ollaan 
annet tu dopamiinia, vaikka tiedetäänkin sen ole-
van tehoton näissä tilanteissa. Ai noradrenaliini? 
No meneehän sitäkin, kun se verenpaine ei pysy 
teidän ohjeittenne mukaisena ilman sitä. No joo. 
Onhan sen annos aika suuri, mutta ilman sitä ei 
pärjätä, kun ohjeittenne mukaisesti kortisonia ei 
saa vielä antaa ja potilaalla on vaikea systeeminen 
inflammaatio. Ai sydämen ultraäänitutkimus? Joo 
on se tehty. Siinä on hieman jäykästi pumppaava 
sydän hyvällä ejektiofraktiolla eikä rakenteellisia 
vikoja todeta. Ai oikea puoli? No seki pumppaa 
hyvin eikä oo venyttyny. Näyttäisi täyttöpaine 
olevan optimaalinen. Ai että se CVP on kui-
tenkin liian korkea? Ja sydän sairas, kun se on 
tällä vasoaktiivilääkityksellä jäykästi pumppaava. 
Jaa-a. Pitäisi siis laskea sitä CVP-arvoa, lopettaa 
noradrenaliini ilman, että verenpaine laskee? 
No se ei taida onnistua. Ai että haluatte angio-
grafian CVP:n laskemiseksi. HÄH? No kyllä se 
angio onnistuu, mutta CVP:n laskua en uskalla 
toimenpiteen seurauksena luvata. Ai ihmettelette 
kuinka sydän voi pumpata hyvin, kun CVP on 
neljätoista? No meillä on aika usein potilaita, joilla 
sydän pumppaa ultraäänessä hyvin, vaikka CVP 
on koholla. Ai, että se on merkki sairaasta sydä-
mestä se neljäntoista CVP? No mitä tuohon nyt 
sanoisi. Ai että voidaan soitella uudelleen muuta-
man tunnin kuluttua?

Haloo, onko Helsingin Isoveli? Ai siellä onkin 
uusi Isoveli puhelimessa. Angiografiassa oli moit-
teettoman puhtaat suonet. Potilas ei ole eläes-
sään tupakoinut, ikää on 30 vuotta ja muutaman 
sauna kaljan on harvakseltaan ottanut. Ai CVP? 
No se on nyt se kahdeksan, liekkö laskenut angio-
grafialla? (sarkasmia). Ai että paljonko se TAPSE 
oli? No en minä osaa sitä sanoa, kun en ole kardio-
logi, mutta selvitetään. Ai paljonko verenpaine? 
No se on nyt parempi kuin aiemmin. Ai se on nyt 
liian hyvä? Joo. Yritetään laskea. Ja huomauttai-
sin, että noradrenaliinin annos on puolittunu. Ai 
se pitäisi kuitenkin lopettaa kokonaan? Ei taida 
onnis tua edes uudella angiografialla (sarkasmia). 
Ai paljonko on TNI? No se on kymmenen. Ai että 
et ymmärrä siitä mitään? No meillä on totut tu, 
että näin herkällä määrityksellä se voi olla elektii-
visen OPCAB-leikkauksen jälkeen tätä luokkaa 
ilman sydäninfarktia. Ja onhan tässä melkein 
puolen tunnin elvytys. Ai, että näytätte vihreää 
valoa. Jee!

Puhelin soi kahden minuutin kuluttua. Haloo 
täällä pieni sairaala. Ai että haluatte kuitenkin 
uuden sydämen ultraäänen ja TAPSEN nyt nel-
jän tunnin kuluttua edellisestä keskusteltuanne 
kolmannen Isoveljen kanssa? Jaa-a. No siellä kai 
se korkein asiantuntemus kansallisten ohjeiden 
mukaisesti on. Järjestetään.

Haloo, onko Helsingin isoveli? Uusi ultra-
ääni on nyt tehty ja sydän on edelleenkin hieman 
jäykkä, mutta pumppaa hyvin. Aha. No soittelette 
sitten. Meillä tuossa hoitajat vaihtoivat vuoroa ja 
olen itekki lähtemässä kotiin, joten annan tuon 
päivystäjän numeron sitä neljättä Isoveljeä var-
ten. 
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