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S

ydänpysähdyspotilaan selviytymiseen tähtäävää eri toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä ”the chain of
survival”, hoitoketju. 1 Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council, ERC) mukaan sydänpysähdyspotilaan hoitoketjuun kuuluvat sydänpysähdyksen varhainen tunnistaminen
ja avun hälyttäminen, varhainen peruselvytys, varhainen defibrillaatio sekä elvytyksen jälkeinen tehokas hoito. 2
Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäinen auttaja on yleensä maallikko. Maallikon suorittaman peruselvytyksen on todettu parantavan
sydänpysähdyspotilaan ennustetta. 3–7 Ensimmäisen rytmianalyysin aikana todetaan noin 40 %:lla
sydänpysähdyspotilaista rytminä kammiovärinä. 8–10 Todennäköisesti vielä useammalla potilaalla on todellisena alkurytminään kammiovärinä tai
-takykardia. Rytmianalyysin viivästyessä ehtii rytmi kuitenkin usein muuttua asystoliaksi. 11
Kansainväliset elvytyssuositukset asettavat tavoitteeksi alle viiden minuutin defibrillaatioviiveen sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa sydänpysähdyksessä. 2 Suomen olosuhteissa viiden minuutin defibrillaatiotavoitetta on usein vaikeaa tai jopa
lähes mahdotonta saavuttaa harvan asutuksen ja
pitkien etäisyyksien vuoksi. Tiedetään, että sydänpysähdyspotilaan selviämismahdollisuudet pienenevät jokaisen minuutin aikana, jonka defibrillaatio viivästyy. 6, 7 Puoliautomaattisten neuvovien defibrillaattoreiden myötä myös maallikon toteuttama varhainen defibrillaatio on tullut mahdolliseksi ja osaksi sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua.
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Englanninkielisellä termillä ”public access defibrillation” tarkoitetaan järjestelmää, jossa valikoiduista maallikoista koostuvia ryhmiä koulutetaan tunnistamaan elottomuus, aloittamaan peruselvytys ja suorittamaan nopea defibrillaatio.
Tällä termillä ei ole virallista suomenkielistä vastinetta. Väitöskirjatyössä vastaavassa merkityksessä
käytettiin termiä maallikkodefibrillaatio.
Maallikkodefibrillaatio-ohjelmilla voidaan parantaa sydänpysähdyspotilaiden ennustetta. 12, 13
Etenkin riskikohteisiin sijoitettujen defibrillaattoreiden on todettu hyödyttävän sydänpysähdyspotilaita. 14 Puoliautomaattiset defibrillaattorit ja
maallikkodefibrillaatio ovat kuitenkin huonosti
tunnettuja Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteet
Väitöskirjatyön tavoitteena oli löytää uusia tapoja
hyödyntää maallikoiden suorittamaa defibrillaatiota suomalaisissa olosuhteissa. Samalla pyrittiin
selvittämään puoliautomaattisten defibrillaattoreiden asemaa koulutettujen maallikoiden käytössä sekä tutkimaan hätäkeskuksen mahdollisuuksia
ohjata maallikoita defibrillaation suorittamisessa.
Lisäksi tavoitteena oli selvittää kammiovärinästä
onnistuneesti elvytettyjen potilaiden pitkäaikaisselviytymistä ja elämänlaatua.

Aineisto ja menetelmät
Palokuntien ensivastetoimintaan liittyvän maallikkodefibrillaation kartoittamiseksi palokunnil-
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le, joiden ei tiedetty harjoittavan sairaankuljetustoimintaa, lähetettiin kyselylomake (osatyö I).
Lentoyhtiöiden maallikkodefibrillaatio-ohjelmista tehtiin kirjallisuushaku. Kaikki löydetyt julkaisut analysoitiin ja niiden tuloksia verrattiin lentoyhtiö Finnairin ohjelmaan (osatyö II). Simulaatiotutkimuksiin, joissa arvioitiin hätäkeskuspäivystäjän antaman puhelinohjauksen vaikutusta peruselvytyksen laatuun ja defibrillaatioon, osallistui 54
maallikkoa, joilla ei ollut aiempaa kokemusta puoliautomaattisen defibrillaattorin käytöstä. Toisessa ryhmässä hätäkeskuspäivystäjä neuvoi koehenkilöitä antamaan peruselvytystä ja suorittamaan
defibrillaation puoliautomaattisella defibrillaattorilla. Vertailuryhmälle annettiin vain peruselvytysohjeita. Tutkimuksen jälkeen koehenkilöt saivat neljän tunnin elvytys- ja defibrillaatiokoulutuksen. Kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen suoritettiin uusi simulaatio, jossa asetelma oli sama,
mutta hätäkeskuspäivystäjä ei antanut puhelinohjausta (osatyöt III ja IV).
Elvytyspotilaiden pitkäaikaisselviytymistä ja
elämänlaatua selvittävän tutkimuksen potilaat olivat aiemmin osallistuneet tutkimukseen, johon
otettiin mukaan Helsingin alueella kammiovärinästä onnistuneesti elvytetyt potilaat 1.1.1986–
30.6.1988. Potilaille oli suoritettu neurologinen ja
neuropsykologinen tutkimus kahdentoista kuukauden kuluttua elvytyksestä. Väestörekisteritietojen perusteella selvitettiin elossa olevat potilaat
sekä menehtyneiden kuolinajat ja -syyt. Elossa olleista 11 potilaasta kymmenen osallistui uuteen
tutkimukseen. Heille suoritettiin neuropsykologinen, neurologinen ja elämänlaatua koskeva tutkimus samoilla menetelmillä kuin alkuperäisessä
tutkimuksessa.

Tulokset
Puoliautomaattisia defibrillaattoreita hankittiin
1990-luvun kuluessa lisääntyvässä määrin ensivastetoimintaa harjoittavien vakinaisten ja sopimuspalokuntien käyttöön. Laitteen käytön kertaavaa
koulutusta vuosittain ilmoitti järjestävänsä 85 %
vastaajista. Vastaajista 94 % ilmoitti tarkastavansa laitteensa toimintakunnon päivittäin. Kuitenkin
vain 60 % synkronoi säännöllisesti laitteen kelloa
tai tyhjensi laitteen muistia. Vain 56 % vastaajista
ilmoitti, että ensivasteyksikön henkilöstöllä oli viranomaisen myöntämä kirjallinen lupa puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttöön. Tietoja elvytystilanteiden määrästä, onnistuneiden elvytysten
osuudesta, käytössä ilmenneistä ongelmista tai de-
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fibrillaatioviiveistä ei ollut yhdelläkään vastaajista.
(Osatyö I)
Kirjallisuudesta löytyi kolme tutkimusta, joissa oli seurattu eri lentoyhtiöiden maallikkodefibrillaatio-ohjelmia. Lisäksi löytyi useampia tapausselostuksia sekä kaksi lentoyhtiöiden maallikkodefibrillaatio-ohjelmien kustannus-hyötysuhdetta
arvioinutta tutkimusta. Lennon aikana tapahtuvassa käytössä puoliautomaattisten defibrillaattoreiden rytmianalyysin spesifisyys ja sensitiivisyys oli
100 %. Laitteiden ei havaittu aiheuttaneen vaaraa
matkustamohenkilökunnalle tai muille matkustajille. (Osatyö II)
Kouluttamattomien maallikoiden hätäkeskuspäivystäjän ohjaamina suorittaman peruselvytyksen todettiin olevan laadultaan heikkoa riippumatta siitä, käytettiinkö lisäksi puoliautomaattista defibrillaattoria vai ei. Defibrillaattorin käyttö ei
pidentänyt peruselvytyksen taukoja. Elvytyskoulutus paransi puhalluselvytyksen laatua, mutta ei
vaikuttanut merkitsevästi paineluelvytyksen laatuun, peruselvytyksen taukoihin tai defibrillaation onnistumisen todennäköisyyteen. (Osatyöt III
ja IV)
Kymmenen elossa olleen sydänpysähdyspotilaan keski-ikä oli 72 vuotta. Kaikki asuivat kotona ja hoitivat itsenäisesti jokapäiväiset askareensa. Kaikilla oli myös säännöllisiä harrastuksia ja he
harrastivat liikuntaa. Potilaista neljä oli palannut
työelämään sydänpysähdyksen jälkeen. Kolmella potilaalla havaittiin lieviä neurologisia poikkeavuuksia. Kolme potilasta arvioi elämänlaatunsa
tutkimusajankohtana vähintäänkin tyydyttäväksi.
Yhtä lukuun ottamatta potilaat arvioivat elämänlaatunsa vallitsevassa tilanteessa paremmaksi kuin
vuosi sydänpysähdyksen jälkeen tehdyssä tutkimuksessa. Neuropsykologisissa tutkimuksissa viiden potilaan löydös oli normaali, neljällä todettiin
lievää poikkeavuutta ja yhdellä huomattavaa poikkeavuutta. (Osatyö V)

Johtopäätökset
Maallikkodefibrillaatio-ohjelmia ei juuri ole hyödynnetty Suomessa. Lentoyhtiö Finnairin ohjelma
on esimerkki hyvin suunnitellusta ja toimivasta
maallikkodefibrillaatio-ohjelmasta. Defibrillaation
liittäminen osaksi hätäkeskuksen antamia puhelinelvytysohjeita voisi tehostaa jo olemassa olevien
puoliautomaattisten defibrillaattoreiden käyttöä.
Sydänpysähdyksestä onnistuneesti elvytettyjen
potilaiden kuolleisuus elvytystä seuraavan vuoden
sisällä on korkea. Pitkäaikaisselviytyjät vaikuttavat
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kuitenkin toipuvan hyvin, palaavan jopa työelämään ja viettävän laadullisesti hyvää elämää. Siksi
pitkäaikaisselviytyjien määrän lisäämiseen tähtäävät toimet, kuten maallikkodefibrillaatio, ovat tarkoituksenmukaisia.
Jatkossa julkisiin tiloihin sijoitetuista defibrillaattoreista pitäisi laatia rekisteri ja niiden sijainnin pitäisi olla hätäkeskuksen tiedossa. Ne
tulisi myös merkitä näkyvästi. Yleisön tietoisuutta puoliautomaattisista defibrillaattoreista ja maallikkodefibrillaatiosta on lisättävä.
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