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15th World Congress on Disaster and 
Emergency Medicine

13.–16.5.2007, Amsterdam, Alankomaat

Johanna Lötjönen

World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) järjesti 15. 
maailmankongressinsa keväisessä Amsterdamissa. Teemana oli varautuminen: 
tieto, harjoittelu ja yhteistyöverkostot. Kongressissa keskityttiin erityisesti suur-
onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja terrori-iskujen varalta valmistautumi-
seen, koulutukseen ja tilanteiden välittömään hoitoon. Lisäksi oli sessioita mm. 
ensihoitojärjestelmän suunnittelusta, pandemioihin varautumisesta ja humani-
täärisen avun tarjoamisesta. 

osallistujia vaivasi ripuli-oksennustauti tai hengi-
tystieinfektio. Krakovassa oli 250 ensiapupistet-
tä eri puolilla aluetta. Johtuen osittain iäkkäästä 
osallistujajoukosta tapahtui kaksi sydänpysähdys-
tä, ja 178 muuta vakavasti sairastunutta sai ensi-
apua messupaikalla.

Suurtapahtumien lääkinnällisessä suunnittelus-
sa on huomioitava osallistujamäärä ja osallistuji-
en ikäjakauma, tapahtuman luonne ja kesto, mah-
dollinen sään vaikutus olosuhteisiin ja paikallisen 
terveydenhuollon valmius ylimääräisten potilai-
den hoitoon. Tärkeää on myös päättää, tarjotaan-
ko lääkinnällisiä palveluja katsojien lisäksi saman 
organisaation toimesta esim. urheilijoille. Useam-
pi luennoitsija mainitsi harjoittelun tärkeyden, jos 
lääkintäjoukoissa on useita eri toimijoita eri orga-
nisaatioista kuten armeijasta, vapaaehtoisjärjes-
töistä ja paikallisista sairaaloista.

CBRN – Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear

Kemiallisille, biologisille ja säteilyuhkille oli kaksi 
sessiota. CBRN tuntuu olevan sekä Suomessa että 
maailmalla kovin kuuma peruna johtuen tietenkin 
viimeaikaisista onnettomuuksista ja terrori-iskuis-
ta. Ongelmana näihin tilanteisiin valmistautumi-
sessa on kalleus ja monimutkaisuus. Suojapuvut, 
puhdistusvälineet ja kemiallisten aineiden tunnis-
tuslaitteet maksavat paljon, ja niiden käyttö vaa-
tii runsaasti harjoittelua. Esimerkiksi kemiallisissa 
onnettomuuksissa käytettävässä suojapuvussa on 
erittäin hankala intuboida, vaikka puvun käyttöä 
olisi aiemmin harjoitellut.

Kongressi oli aiheesta ja osallistujista joh-
tuen virkistävä poikkeus tavanomaiseen 
anestesiakoulutukseen verrattuna. Kes-

kustelin esimerkiksi Rotterdamin sataman kemi-
kaalionnettomuusvalmiudesta hollantilaisen tok-
sikologin kanssa. Osallistuja- ja luennoitsijajouk-
ko oli moniammatillinen, ja lähes kaikki lääketie-
teenkin erikoisalat olivat edustettuina sydänkirur-
giasta psykiatriaan. 

Oma posteri

Osallistuin kongressiin posterillani Hydroxocoba-
lamin in the Prehospital Treatment of Smoke In-
halation. Työni käsitteli savukaasuille altistuneita 
potilaita, joita oli hoidettu syanidin vasta-aineella 
hydroksikobalamiinilla Helsingin Ensihoitoyksi-
kön toimesta. Työ sopi hyvin kongressin teemaan, 
koska palovammat ja suurpalot olivat kongressis-
sa mukana. 

Suurten tapahtumien  
lääkinnällinen valmius

Suurtapahtumien lääkinnällisen valmiuden suun-
nittelusta ja toteuttamisesta oli kaksi sessiota. Ta-
pahtumat vaihtelevat kooltaan ja luonteeltaan, esi-
merkkeinä Maailman Pankin kokous Singaporessa 
(16  000 osallistujaa / 10  000 työtekijää/viikko/usei-
ta kokouspaikkoja) ja Paavin pitämä ulkoilmames-
su Krakovassa, Puolassa (enimmillään 1  000  000 
osallistujaa / 2 päivää). Singaporessa pystytettiin 
läheiseen ostoskeskukseen pieni terveysasema ko-
kouspaikkojen ensiapuryhmien lisäksi. Useimmin 
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Tuomas Hiltunen Helsingistä esitti oman tutki-
muksensa tulokset mobiilin puhdistusteltan käy-
töstä. Vapaaehtoiset kemiallisen onnettomuuden 
”uhrit” kokivat vain lievää epämukavuutta puh-
distusprosessin aikana, mutta ruumiinlämpö las-
ki 36,6 °C:sta 35,1 °C:een. Lämmön lasku johtui lä-
hinnä teltan pystytykseen kuluneesta ajasta, jonka 
uhrit joutuivat odottamaan ulkoilmassa.

Tareg Bay USA:sta esitteli Saksassa toteutet-
tua mobiilien CBRN-yksikköjen koko maan kat-
tavaa verkostoa. Mobiiliyksikkö on erikoisvarus-
teltu pakettiauto, jossa on välineet tavallisimpien 
kemiallisten aineiden tunnistamiseen, säteilymit-
taukseen, maa-, vesi- ja ilmanäytteiden ottoon se-
kä suora yhteys mm. sääpalveluihin sekä komen-
tokeskukseen.

Tareg Bay luennoi myös likaisesta pommista 
(dirty bomb or radiological dispersion device), jo-
ka on säteilyä levittävä laite tai pommin osa. Tar-
koituksena on tuottaa kaaosta ja pelkoa, sillä tois-
taiseksi terroristit eivät ole saaneet käsiinsä suuria 
määriä korkea-aktiivisia aineita. Pommin tehoon 
vaikuttaa käytetty isotooppi, koostumus (pöly vs. 
möykky) sekä sää (säteilyn leviäminen).

Koulutusta ja harjoituksia

Koulutus ja harjoitus sessiot kestivät koko päivän. 
Puhujat eri puolilta maailmaa esittelivät eri tapoja 
parantaa koulutusta ja valmiuksia onnettomuuk-
sia, luonnonkatastrofeja ja humanitäärisiä kriisejä 
varten. Osa kursseista oli selvästi kalliita ja moni-
mutkaisia ja jopa osa kaupallisia eli selvästi suun-
nattu rikkaille länsimaille. Kuitenkin joukossa on 
erinomaisia tapoja parantaa osaamista ja yhteis-

työtä pienellä taloudellisella panoksella esim. käyt-
tämällä internetin tietokantoja ja interaktiivista 
materiaalia tai pienryhmäopetuksena paikallisiin 
olosuhteisiin sovellettuna.

Harvardissa on kaksivuotinen ohjelma erikois-
tuvillle lääkäreille, Humanitarian Studies Initiative 
for Residents, joka suoritetaan oman erikoistumi-
sen ohessa. Se sisältää luento-opetusta, kaksipäi-
väisen simulaatioharjoituksen, työskentelyä pro-
jektissa kentällä n. 1 kk ajan sekä tieteellisen työn 
tavoitteena julkaisu. Kolme puhujaa esitteli koke-
muksia kurssista: simulaation toteutusta, kurssin 
sisältöä, osallistujien testausta ja testien tuloksia.

Kees Punt Alankomaista puhui kehitysmaita 
varten suunnitellusta traumapotilaiden ensihoito-
kurssista (Primary Trauma Care). Jokainen kurs-
si muokataan paikallisiin olosuhteisiin ja välinei-
siin sopivaksi. Pyrkimyksenä on myös saada kaik-
ki kursseille osallistujat jatkamaan kouluttajina 
omissa sairaaloissaan. Peruskurssin jälkeen järjes-
tetään aina myös kouluttajakurssi. Kursseja on pi-
detty mm. useissa Afrikan maissa ja Kiinassa.

David Caldicott Australiasta kertoi Bomb, Blast 
and Bullets (B3) -kurssista, joka on kehitetty terro-
rismin tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Kurssi on 
päivän mittainen, tarkoitettu kaikille terveyden-
huollon toimijoille ja kurssimateriaali (netissä) on 
vapaasti käytettävissä kurssin jälkeen. 

Mitä hyötyä kongressista oli?

Oman posteriesitykseni lisäksi sain valmiuk-
sia toimia esim. suurtapahtuman lääkinnällises-
sä suunnittelussa. Myös koulutuspuoli kiinnos-
ti, ja mielestäni vapaasti käytettävissä oleva mate- 
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riaali (erityisesti netissä) olisi kaikille hyödyk-
si. Jatkossa varmasti hakeudun työssänikin näi-
den asioiden pariin, koska valmiussuunnitteluun 
ja harjoitteluun tuntuu olevan aika vähän innos-
tusta kollegoiden piirissä.                                         

Johanna Lötjönen
LL, anestesiologian erikoislääkäri
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3rd International Conference on Pediatric 
Mechanical Circulatory Support Systems 

and Cardiopulmonary Perfusion 
17.–19.5.2007, Hershey, USA

Pertti Suominen

Hershey tunnetaan USA:n vanhimmasta ja kuuluisimmasta suklaatehtaasta, jon-
ka väitetään myös olevan maailman suurin suklaatehdas. Kaupunki on saanut 
nimensä suklaatehtaan perustajan Milton S. Hersheyn mukaan. Kaupungissa 
sijaitsee Penn State University’n lääketieteellinen tiedekunta ja sairaala, jossa on 
aktiivinen sydämen mekaanisia tukilaitteita tutkiva yksikkö. Kokouksen järjestä-
minen vuosittain on pitkälti energisen tutkijan Akif Undarin varassa.

Kokous pidettiin upeassa kylpylähotellissa, 
Hotel Hersheyssä, mahtavine puitteineen 
ja tarjoiluineen. Osallistujia oli 250, jotka 

olivat 19:stä eri maasta: sydänanestesiologeja, ki-
rurgeja, perfusionisteja, sairaanhoitajia, tutkijoita 
ja lääketieteellisen biotekniikan ammattilaisia ja/
tai asiantuntijoita. Kliinisten lääketieteellisten lu-
entojen lisäksi tarjolla oli sydämen mekaanisten 
tukilaitteiden kehitystyöhön liittyviä teknisiä nä-
kökohtia ja/tai ongelmia ja niiden ratkaisutapoja 
käsitteleviä luentoja.

Mekaanisista tukilaitteista lapsilla

Lapset, joilla on kardiomyopatian, myokardii-
tin tai synnynnäisen sydänvian aiheuttama vai-
kea sydämen toiminnanvajaus, voidaan mekaanis-
ten tukilaitteiden avulla pitää elossa sydämensiir-
toon asti tai antaa oman sydämen toiminnan pa-
lautumiselle aikaa. ECMO:n tai sentrifukaalisten, 
lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettujen, tukipump-
pujen avulla potilas voidaan pitää elossa päiviä tai 
viikkoja. Pneumaattisesti ohjatuista tukilaitteista, 
esim. Berlin Heart EXCOR, on käyttökokemusta 
jopa 14 kuukauden pituisista hoitojaksoista. Po-
tilas asetetaan sydämen tilanteen ja kunnon mu-

kaan joko yhden kammion, tavallisimmin vasem-
man kammion (LVAD) tai molempien kammioi-
den tukihoitoon (Bi-VAD).

USA:ssa lapsilla eniten käytetty tukilaite on 
Thoractec, jonka on alun perin aikuisille tarkoitet-
tu, mutta jota voi käyttää vielä n. 20-kiloisilla poti-
lailla. Euroopassa Berlin Heart EXCOR on eniten 
käytetty erikokoisille lapsille sopivien välineiden-
sä takia.

Tulokset ovat hyviä lapsilla, jotka ovat joutu-
neet kardiomyopatiasta tai akuutista myokardii-
tista johtuvan sydämen toiminnan pettämisen ta-
kia mekaaniseen tukilaitteeseen. Jopa 90 % heistä 
selviytyy sydämensiirtoon asti, ja osalla potilaista 
oman sydämen toiminta palautuu hoidon aikana. 
Synnynnäisen sydänvian takia leikatuilla potilailla, 
jotka päätyvät sydämen toiminnan pettäessä me-
kaaniseen tukilaiteeseen, selviytyvyys on selkeäs-
ti huonompi (30 %). Erityisen ongelmallinen ryh-
mä on yksikammioisen sydämen omaavat potilaat, 
joilla sydämen toiminta pettää Fontan leikkauksen 
jälkeen.

Tukilaitteiden kehitystyöstä

Lääkärinä ei tule aina ajatelleeksi kuinka pitkä ke-




