
Tausta
Ensihoidossa hengitysteiden hallinta 
on yksi vaativimmista toimenpiteis-
tä. Potilaan riittävä happeutuminen 
ja ventilaatio on erittäin tärkeää 
hoidettaessa kriittisesti sairastunut-
ta tai vammautunutta potilasta (1). 
Hengitysteiden hallinnan indikaatiot 
rakentuvat tarkasta potilaan tutki-
misesta sekä kriittisen vamman tai 
sairauden epäilystä ja siihen liittyväs-
tä päätöksenteosta. Esimerkkinä voi 
mainita traumaattisen kallovamman 
vuoksi toteutetun neuroprotektion 
tai sairaalan ulkopuolisen sydä-
menpysähdyksen. Edellä mainittuja 
tilanteita voidaan pitää selkeinä 
ensihoidon hengitysteiden hallinnan 
indikaatioina. Hengitysteiden hallinta 
ensihoidossa voidaan toteuttaa 
käyttäen useita erilaisia välineitä tai 
tekniikoita, alkaen nieluputkesta aina 
kirurgiseen hengitystiehen asti (2).

Riittävän happeutumisen ja 
optimaali sen ventilaation mahdol-
listaa intubaatio, jota voidaan pitää 
standarditoimenpiteenä hengitys-
teiden hallinnassa. Viime vuosina 
on herännyt kriittisiä kysymyksiä 
intubaation suorittamisesta, kun 
toimenpiteen toteuttajana on vähäi-

sen intubaatiokokemuksen omaava 
ei-anestesiologi, jonka seurauksena 
riittämätön suoritustaajuus vaaran-
taa toimenpiteen turvallisen toteut-
tamisen (3,4). Intubaatio on suoma-
laisessa ensihoidossa harvinainen 
toimenpide ja siksi usein haasteelli-
nen, jos toimenpiteen suorittajana on 
muu kuin ensihoitolääkäri (5).

Kahden viime vuosikymmenen 
aikana supraglottiset hengitys-

tievälneet (SAD) ovat yleistyneet 
intubaation vaihtoehtona. Aikaisem-
mat tutkimukset ovat todenneet 
supraglottiset hengitystievälineet 
helppokäyttöisiksi ja mahdollistaneet 
tehokkaan ventilaation simulaatio-
nukeilla, anestesioiduilla potilailla ja 
sairaalan ulkopuolisissa sydänpysäh-
dyksissä. (6.)

Vaikka suomalaiset ensihoitojär-
jestelmät pyrkivätkin toteuttamaan 
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potilaan akuuttihoidon vakavasti 
sairastuneille ja vammautuneille yhtä 
laadukkaasti kuin sairaalassa, on 
kuitenkin huomioitava, että suurin 
osa ensihoidon tehtävistä hoidetaan 
ilman ensihoitolääkäriä. Ensihoidon 
lääkäriyksiköt kohtaavat harvoin poti-
laan ensimmäisenä ja Suomessa on 
edelleen laajoja alueita, missä ei ole 
mahdollisuutta saada ensihoitolääkä-
riä kohteeseen tehtävän suorittami-
sen kannalta tarkoituksenmukaisessa 
aikaikkunassa.

Tämän väitöskirjan tavoitteena 
oli tutkia erilaisia hengitysteiden hal-
lintamenetelmiä, kun toimenpiteen 
suorittaja on ensihoitaja tai pelastaja.

Tulokset
Lyhyen simulaatioharjoittelun jälkeen 
ensivastehenkilöstö asetti kurkun-
pääputken (LT-D) sairaalan ulkopuo-
lisille sydänpysähdyspotilaille koh-
tuullisella onnistumisprosentilla ja 
asetusajalla (I). Kyselytutkimus poh-
joisen Suomen ensihoitajille paljasti 
matalan hengitysteiden hallinnan 
frekvenssin ja tarpeen kehittää tie-
toja ja taitoja liittyen hengitysteiden 
hallintaan (II). Koulutetut ensihoitajat 
asettivat LMA Supremen (LMA-S) 

matalan tajunnan potilaille korkealla 
onnistumisprosentilla, vaikkakin on-
gelmia ventilaatiossa vuotojen vuoksi 
todettiin (III). Kokeneiden ja koulutet-
tujen HEMS-ensihoitajien toimesta 
hengitysteiden hallinta intubaatiolla 
onnistui korkealla onnistumispro-
sentilla toisen intubaatioyrityksen 
jälkeen (IV).

Johtopäätökset
Yhteenvetona voidaan todeta, että 
hengitystien hallintavälineet, joita 
tässä väitöskirjassa käytettiin sydän-
pysähdyspotilaille ja matalan tajun-
nan omaaville potilaille, pystyttiin 
asettamaan kohtuullisella onnistu-
misprosentilla. Paras hengitysteiden 
hallintaväline potilaalle lienee mah-
dollista valita yksilöidyn arviointi-
prosessin avulla, jossa optimaali nen 
toimenpide valitaan suorittajan 
koulutuksen, kokemuksen, potilaan, 
ympäristön ja ensihoitojärjestelmän 
perusteella. Intubaation tulisi toteut-
taa riittävän kokemuksen omaava 
henkilö, jolla arvioidaan olevan 
riittävä tietotaito toimenpiteen 
turvalliseen suorittamiseen, mukaan 
lukien riittävä lääkkeet ja välineet. 
Supraglottisia hengitystievälineitä 

voidaan käyttää hengitysteiden 
turvaamiseksi kokemattomampien 
toimenpiteen suorittajien toimesta ja 
vaihtoehtoisena menetelmänä koke-
neempien toimenpiteen suorittajien 
toimesta. 
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