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erikoistuvilla (n = 49), siten, että kouluttajina oli jo-
ko simulaatiokeskuksen henkilökunta tai sairaalan 
oma kolmehenkinen koulutusryhmä 8. Simuloiden 
opetettu taito siirtyi siis todella hätätilanteisiin. 
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Painaa, painaa! Jaksaa, jaksaa!

Uusimmissa elvytyssuosituksissa 1 pai-
nelun merkitystä on korostettu aiempaan 
verrattuna. Japanissa tehdyn SOS-KAN-

TO seurantatutkimuksen 2 mukaan havaitun, sai-
raalan ulkopuolella tapahtuneen sydänpysähdyk-
sen maallikkoelvytyksessä PPE ei parantanut en-
nustetta verrattuna pelkkään paineluun. Tutki-
mukseen otettiin 4068 sydänpysähdyksen sairaalan 
ulkopuolella saanutta aikuispotilasta. Maallikkoel-
vytystä sai 1151 (28  %), näistä perinteistä PPE:tä 
712 (18  %) ja pelkkää painelua 439 (11  %). Peräti 
2917 (72  %) jäi ilman mitään elvytystä ennen am-
mattiauttajien saapumista. 

Yllättävää ei ole, että hengissä selvinneiden jo-
takin maallikkoelvytystä saaneiden neurologinen 
tila oli parempi 30 päivän kuluttua verrattuna il-
man elvytystä jääneisiin. Koko potilasjoukossa ei 
ollut eroa PPE-elvytettyjen tai vain paineluelvy-
tettyjen neurologisen tilan välillä. Kuitenkin nii-
den potilaiden kohdalla, joilla oli ammattiauttaji-
en saapuessa apnea, VF tai VT, tai elvytys aloitet-
tu neljän minuutin kuluessa elottomuuden alusta, 
pelkkä painelu verrattuna PPE: een paransi neuro-
logista selviytymistä. 

Suusta-suuhun puhaltaminen saattaa olla jopa 
este maallikkoelvytyksen aloittamiselle tarttuvi-
en tautien tai muiden pelkojen vuoksi. Kuitenkin 
pelkkä painelu näyttäisi tämän tutkimuksen valos-
sa tuottavan ainakin yhtä hyvän, ellei jopa parem-
man tuloksen. 

King Countyn alueella elvytysprotokollaa muu-
tettiin jo vuoden 2005 alussa 3. Aiemmassa pro-
tokollassa käytettiin tarvittaessa kolmen defibril-
laation sarjaa rytmin analysointeineen, ja pulssin 

tunnustelu kuului tehdä iskujen jälkeen. PPE-jak-
so oli minuutin mittainen. Uudessa protokollassa 
defibrillointi tehtiin vain kerran, sitä ei seurannut 
rytmin analysointia, ja PPE: n kesto oli kaksi mi-
nuuttia. Puhallus-painelusuhde molempien proto-
kollien aikana oli 15:2, joten ohjeet eivät olleet sen 
osalta meillä nykyisin käytössä olevien suositusten 
kaltaiset. 

Tutkimukseen otettiin mukaan 13 kuukauden 
ajalta sairaalan ulkopuolella tapahtuneista sydän-
pysähdyksistä ne kammiovärinäpotilaat, joilla oli 
sydänsairaus ja joiden nähtiin menevän elotto-
maksi (134/869). Kontrolliryhmänä toimivat kol-
men edeltävän vuoden sisäänottokriteerit täyttä-
neet sydänpysähdyspotilaat (374/2255). 

Automaattisen defibrillaattorin tallenne oli käy-
tettävissä noin puolessa tapauksista. Näissä ensim-
mäisen iskun ja PPE: n välinen mediaaniaika lyhe-
ni seitsemästä sekunnista 28:aan uusien ohjeiden 
aikana, peruselvytysjakson pituus kasvoi (54 s. vs. 
91 s.) ja hands-off -aika lyheni. 

Uusien ohjeiden aikana useampi potilas saa-
pui sairaalaan oman verenkierron turvin (59,6  % 
vs. 73,9  %), poistui sairaalasta hengissä (32,8  % vs. 
45,5  %) ja poistui nimenomaan omaan kotiin hoi-
tolaitoksen sijasta (25,6  % vs. 36,6  %). Siis mahdol-
lisimman keskeytyksetön veren kierrätys painele-
malla kannattaa tämänkin tutkimuksen mukaan. 
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