Osaammeko elvyttää
– toteutuvatko suositukset?
Marko Sainio ja Sanna Hoppu

Seuraava kansainvälinen elvytyssuositus julkaistaan vuoden kuluttua, mutta toteutuvatko tällä hetkellä edes voimassa olevat suositukset? Nyt voimassa olevien ohjeiden keskeinen tavoite on vähentää elvytyksen aikaisia
painelutaukoja ja lisätä keskeytymättömän paineluvaiheen osuutta painelu-puhalluselvytyksen (PPE) aikana. Huomio halutaan kiinnittää elvytyksen
laatuun. Suosituksen mukaisiin tavoitteisiin on mahdollista päästä elvytystoimintaa ohjaavan defibrillaattorin avulla. Tekniikka antaa jo elvytyksen
aikana reaaliaikaisen palautteen laadusta ja lisäksi mahdollistaa elvytystapahtumien analysoinnin jälkikäteen. Palaute mahdollistaa elvytystilanteiden jälkipuinnin, osaston toiminnan laadunvarmistuksen ja henkilökunnan
jatkokoulutuksen.

P

otilaiden selviytyminen äkillisestä sydänpysähdyksestä on edelleen hyvin sattumanvaraista. Sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytyminen vaihtelee 2–49 %, mutta on
yleisesti 5–10 % välillä 1. Sairaalan sisäpuolella elvytetyn potilaan selviytyminen vaihtelee 0–42  %,
mutta on tavallisimmin välillä 15–20 % 2. Potilaan
selviytymiseen sydänpysähdyksestä vaikuttaa moni asia, joista useimpiin emme voi vaikuttaa yksittäisen potilaan kohdalla äkkielottomuuden tapahduttua. Pitkällä aikavälillä voimme kuitenkin vaikuttaa elvytystoimintamme laatuun, mikäli tiedostamme ja havaitsemme puutteet sekä yksittäisen potilaan kohdalla että koko potilasaineistossa.
Niin sairaalan ulkopuolisissa kuin sairaalassakin
tapahtuvissa elvytyksissä elvytyksen laadussa on
osoitettu puutteita 3–6. Optimaalisen painelun suorittaminen on ammattilaisellekin erittäin vaikeaa
ilman toimintaa ohjaavaa ja siitä palautetta antavaa defibrillaattoria 7.
Elvytyksen Kattojärjestö [International Liaison Committee on Cardiopulmonary Resuscitation (ILCOR)] on yhdessä Amerikan sydänliiton (AHA) ja Euroopan elvytysneuvoston (ERC)
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kanssa päivittämässä jälleen ohjeistusta. Ensimmäisiä suosituksen taustalle koottuja katsausartikkeleita on juuri julkaistu 7. Varsinainen suositus
julkaistaan joulukuussa 2010. Uusien ohjeiden ollessa pian valmiit on perusteltua kysyä, olemmeko nyt tilanteessa, jossa toteutuisivat edes vuonna
2005 julkaistut suositukset (Taulukko 1)? Suomalaista aineistoa elvytysten todellisesta laadusta ei
ole vielä julkaistu.

Miten laatua voidaan
käytännössä mitata?
Elvytyksen laadun arvioimiseksi on kehitetty useita laitesovelluksia niin elvytysharjoituksiin nukella (simulaatiot), kuin oikeaan elvytystilanteeseenkin. Yksinkertaisimmat laitteet ohjaavat vain äänimerkein oikeaan painelutaajuuteen (metronomi),
kun taas kehittyneimmät laitteet ohjaavat ääniohjein ja visuaalisesti laitteen näytöllä suositusten
mukaiseen elvyttämiseen. Seurattavia ja ohjattavia
muuttujia ovat painelutaajuus, painelusyvyys, rintakehän palautuminen, ventilaatiotaajuus ja painelutaukojen kesto.
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Todellisissa elvytystilanteissa voidaan käyttää
laadun analysointiin rintakehän päälle asetettavaa kiihtyvyyttä mittaavaa anturia (Philips Medical Q-CPR™ (Kuva 1) ja ZOLL Medical Corporation Real CPR Help™) 8. Lisäksi esimerkiksi käyttämämme Philipsin MRx mittaa defibrillaatio-elektrodien välisten impedanssimuutosten avulla ventilaatiotapahtumia.
Edellisen esimerkin lisäksi markkinoilta löytyy
elvytyslaitteista irrallisia laadukkaaseen paineluelvytykseen ohjaavia ”taskukapuloita”. Tällaisia ovat
mm. Laerdalin CPRmeter™, ZOLL pocketCPR™ ja
CPRezy™.
Laadukkaaseen elvyttämiseen koulutettaessa
voidaan käyttää myös ns. automaattista ”elvytysasemaa” ilman ohjaajan läsnäoloa 9. Kaupallinen
sovellutus tästä löytyy esimerkiksi Laerdalilta nimellä Resusci Anne Skills Station™.

dostui Varsinais-Suomen alueella hoidetuista elvytyksistä, joissa Medi-Heli 02 oli mukana lokakuun
2008 ja maaliskuun 2009 välisenä aikana. Elvytystilanteissa Medi-Heli 02:lla oli käytössään Philipsin MRx Q-CPR™ -defibrillaattori, josta tiedot elvytyksen laadusta voitiin datakortin avulla siirtää
tietokoneelle analysoitavaksi Laerdalin Q-CPR review™ -2.1.0.0 ohjelmalla.
Tavoitteena oli analysoida elvytystoiminnan
laatua suhteessa voimassaoleviin suosituksiin. Lisäksi halusimme arvioida, millaisia eroja simuloiduissa ja todellisissa tilanteissa on ja mistä nämä
erot johtuvat.

Tulokset

Olemme aikaisemmin esitelleet toimintamme laatua raportissa, jossa simuloitujen elvytystilanteiden avulla arvioitiin sairaalan sisäisen ja ulkopuolisen elvytyksen laatua, eroavaisuuksia ja
kansainvälisten hoitosuositusten noudattamista 10 (Taulukko 2). Nyt olemme arvioineet todellisia, ensihoidon lääkäriyksikön Medi-Heli 02:n, elvytystilanteita. Kerätty 25 potilaan aineisto muo-

Keskimäärin toiminta on laadukasta (Taulukko
3). Elvytyksen laatu painantataajuuden (90–120 ×
min) ja painantasyvyyden (4–5 cm) osalta on sekä simulaatiotilanteissa että todellisissa elvytyksissä kansainvälisen hoitosuosituksen mukaista. Tarkemmin analysoituina havaittiin kuitenkin merkittäviä puutteita. Joukossa oli huomattava määrä
painantajaksoja, joissa esiintyi pitkiä taukoja ja/tai
painelujaksoja, joissa keskimääräinen painantataajuus oli suurempi kuin 120/min. Lisäksi esiintyi
painelujaksoja, joissa painanta oli kevyttä ja pinnallista. Vajaita rintakehän palautumisia sen sijaan
oli simuloiduissa elvytyksissä enemmän kuin todellisissa elvytyksissä. Vajaat rintakehän palautu-

Taulukko 1.

Taulukko 3.

Miten me elvytämme?
– aineisto ja menetelmät

Taulukko 2.

Kuva 1.
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miset häiritsevät nykykäsityksen mukaan paineluelvytyksen aikana laskimopaluuta ja edelleen optimaalisen keskipaineen saavuttamista 11.
Anestesialääkärin johtamissa simulaatioelvytyksissä noudatettiin vuoden 2005 elvytyssuosituksen
kahden minuutin elvytyssykliä vain noin joka toisessa elvytystilanteessa, kun se yksinomaan ensihoitajien johtamissa elvytyksissä toteutui 95  %:sti
oikein.
Todellisissakin Medi-Heli 02:n elvytystilanteissa elvytysalgorytmin noudattaminen toteutui vain
52 %:ssa elvytyksistä. Primääriselviytyminen näissä todellisissa elvytyksissä oli 28 %.

Johtopäätökset
Suosituksia päivitettäessä yhtenä kysymyksenä tulee jälleen olemaan se, minkälaista elvytyssykliä
tulevaisuudessa tulisi noudattaa; pysytäänkö nykyisessä kahden minuutin syklissä vai muutetaanko sitä? Taustalla tässä ovat tutkimukset, joiden
mukaan mahdollisimman tauoton, riittävän syvä
ja yhtäjaksoinen laadukas painantaelvytys on potilaalle hyödyksi ja edesauttaa sydämen defibrilloitumista 12–14. Toistaiseksi tähän on kuitenkin mahdotonta kenenkään ottaa kovin vahvasti kantaa.
Yleismaailmallisena ongelmana on, ettei olemassa oleva ohje toteudu käytännön elvytystilanteissa
ja todellisista elvytyksistä tehdyt tutkimukset ovat
olleet monessa suhteessa toistensa kaltaisia. Niissä
ei ole pystytty osoittamaan selvästi yksittäisiä potilaan selviytymistä parantavia asioita.
Miksi emme kykene käytännössä noudattamaan suosituksia? Onko kyse koulutuksen puutteesta, vähäisestä harjoittelusta, todellisten elvytystilanteiden vähäisestä määrästä, elvytysryhmän
yhteistoiminnasta vai johtamisesta? Vai onko kyse asenteista?
Yksittäisissä elvytyksissä havaitut, mahdollisesti
jopa potilaan selviytymisen kannalta merkittäviksi arvioidut puutteet painelusyvyydessä ja paine-

lutaukojen esiintymisessä eivät näkyneet yhdistetyissä tuloksissa (kuva 2). Ehkäpä laadun parantaminen tulevaisuudessa edellyttää jokaisen elvytyksen arvioimista myös erikseen.

Lopuksi
Potilaan sydänpysähdyksestä selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten potilaan ikä, perussairaudet, sydänpysähdyksen aiheuttanut syy ja
viiveet elvytyksen aloittamisessa. Näihin seikkoihin on harvoin itse elvytystilanteessa mahdollista
vaikuttaa. Mutta toimintamme laatuun, niin yksittäiseen paineluun tai ventilaatioon kuin ryhmän
toimintaankin, voimme vaikuttaa. On lääketieteellisesti ja eettisesti perusteltua, että kiinnitämme huomiomme yksittäisten elvytysten yksityiskohtiin samalla kun kehitämme elvytystoiminnan
ohjeistusta ja logistiikkaa. Vastaavasti koko hoitoketjun toteutuminen ja siten esimerkiksi potilaan
verenkierron palautumisen jälkeisen (ROSC) hoidon yksityiskohtien hiominen ja puutteiden havaitseminen ja niiden korjaaminen on tärkeää.
Tiedämmekö kuinka tulisi toimia? Tiedämmekö,
kuinka nopeasti/viiveettä tai parhaaseen tietoon
pohjautuen viilennyshoito tai tavoitteellinen ensija tehohoito toteutuu? 15–18.
Keskimäärin hyvä laatu ei riitä; sillä ei paranneta potilaiden neurologista selviytymistä eikä vähennetä tehohoitopäivien määrää. Lohdullista tässä on, että kaikki nyt havaitut puutteet laadussa
olisivat koulutuksellisesti korjattavissa.
Käsi sydämelle – koska olet osallistunut viimeksi elvytyskoulutukseen?
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