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Terveydenhuollon teknologia monimutkaistuu

Muistetaanko myös perusvälineistöstä
huolehtia?
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erveydenhuollon käyttöön tulee nopeasti uutta teknologiaa, jonka myönteiset ja kielteiset
vaikutukset ilmenevät usein vasta vuosien
käytön jälkeen. Uusien tekniikoiden käyttöönottoon kuuluu myös yllätyksiä, jotka
liittyvät vanhentuneen laitekannan puutteelliseen suorituskykyyn uuden toimintamallin
kannalta. Lehden tässä numerossa kerrotaan
(Liukkonen ym.), että terveyskeskuksissa
tehdään röntgendiagnostiikkaa suorituskyvyiltään riittämättömiltä näytöiltä ja tiloissa,
joissa valoisuus ja heijastukset häiritsevät kuvien tarkastelua. Näin ollen terveyskeskuslääkärin mahdollisuudet tehdä asianmukaista
röntgendiagnostiikkaa ovat jopa heikentyneet
vanhemman kuvaustekniikan väistyessä digitaalisen kuvauksen tieltä.
Uuden tekniikan saadessa osakseen mielenkiintoa ja rahoitusta saattavat yksinkertaiset
perusvälineet jäädä vähemmälle huomiolle.
Kliinisen perustutkimuksen tekemiseen tarvittava välineistö ei ole viime vuosikymmeninä
olennaisesti muuttunut. Keskeisiä tutkimusvälineitä ovat edelleen korva- ja silmälamppu, stetoskooppi, verenpainemittari, erilaiset
tähystimet ja pieniin toimenpiteisiin tarvittava välineistö. Uudempaakin laitesukupolvea
toki on. Näistä välineistä yleisimmin käytössä
lienevät poskionteloiden kaikukuvauslaite ja
tympanometri. Varmasti merkittävin potilaan
ja lääkärin väliin tullut laite on tietokone, jolle
on löydetty käyttöä vastaanottokäynnin tilastoinnin lisäksi paperityön sujuvuuden parantamisessa ja kliinisen päätöksenteon tukena.
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Perusvälineistön kunnosta ja sen vaikutuksesta diagnostiikan tasoon on hyvin niukasti
kotimaista tutkimustietoa, mutta arkikokemus
ja muutamat aiheesta tehdyt ulkomaiset tutkimukset viittaavat siihen, että ongelmia saattaa
olla.
Intubointi on harjaantumattomalle tunnetusti vaikea toimenpide (Kurola 2007),
eikä tehtävää helpota huonosti valaiseva laryngoskooppi. Kanadalaisessa tutkimuksessa
(Cheung ym. 2007) todettiin, että vain seitsemän tutkituista 51:stä avohoidon toimipisteiden laryngoskoopista täytti valaisun minimikriteerit. Loput olivat paristojen tai lampun
vaihtoa vailla.
Kunnollista valotehoa vaativat myös otoskoopit. Sairaaloissa ja avovastaanotoilla tehdyssä yhdysvaltalaistutkimuksessa (Barriga
ym. 1986) todettiin otoskooppien lamppujen
usein heikentyneen valoteholtaan epätyydyttäviksi. Noin kolmasosassa tapauksista lamppu
vaihdettiin harvemmin kuin joka toinen vuosi,
ja noin puolet tutkittujen laitteiden 93 akusta
oli latauksen puutteen johdosta alitehoisia.
Digitaaliset verenpainemittarit ovat monilla
vastaanotoilla korvanneet aneroidi- ja elohopeamittarit. Englantilaisessa tutkimuksessa
(Coleman ym. 2005) todettiin, että 18 % avohoidossa käytössä olleista verenpainemittareista antoi virhemarginaalin ylittäviä tai alittavia lukemia, ja yli 50 % aneroidimittareista
antoi virheellisiä tuloksia. On suositeltu, että
aneroidimittarit tulisi kalibroida kuuden kuukauden välein ja muut vuoden välein (Turner
ym. 2007). On myös arvioitu, että kalibroimattomat verenpainemittarit aiheuttavat 20–
30 % verenpainetaudin ali- ja ylidiagnostiikasta, jos diagnoosi perustuu mittaustulokseen

kolmella vastaanottokäynnillä (Turner ym.
2006). Hyväksytyt ja validoidut verenpainemittarimallit (ks. www.dableducational.org)
ovat tarkempia kuin validoimattomat (Akpolat ym. 2009). Puhelinhaastattelututkimuksen
perusteella verenpainemittareiden kalibrointi
saattaa olla Suomessa melko hyvällä tolalla
(Ijäs ym. 2009).
Stetoskooppien testaaminen ja vertailu
on vaikeaa käyttötarpeiden moninaisuuden
vuoksi. Callahanin ym. (2007) vertailutestissä
stetoskoopit jaettiin viiteen eri luokkaan kertakäyttöisistä kardiologisiin ”high-end”-stetoskooppeihin. Yllättävää kyllä hinnalla (vaihteluväli 3–250 dollaria) ei vaikuttanut olevan
suurta merkitystä tarkkuuden kannalta. Tutkijat toteavatkin, että stetoskoopin kuunteluosan
muodolla, korvakappaleiden sopivuudella ja
taustahälyllä saattaa olla suurempi merkitys
kuin stetoskoopin laadulla sen kannalta, millaiseksi kliinikon auskultaatiolöydös muodostuu. Näihin asioihin kiinnitettäneen huomiota
verrattain harvoin – puhumattakaan puhdistamattomien stetoskooppien muodostamasta
hygieniaongelmasta. Tuoreessa tutkimuksessa onnistuttiin 92 stetoskoopista eristämään
kolme MRSA- ja kaksi Pseudomonas-kantaa
(Schroeder ym. 2009).
Etenkin yleislääkärin työ perustuu nyt ja
tulevaisuudessakin enemmän kliiniseen osaamiseen ja kommunikaatiokykyihin kuin kalliiseen teknologiaan, mutta myös sairaalalääkäri
käyttää potilaan tutkimiseen ainakin alkuvaiheessa samoja yksinkertaisia laitteita. Mahdollisesti kliinisten havaintojen ja omien tulkintojen merkityksen ajatellaan vähentyneen
(Chizner 2008), kun erikoissairaanhoidossa
tehdään kuitenkin hienot konetutkimukset.

Kotimaisen tutkimustiedon puuttuessa on
mahdotonta sanoa, missä määrin ulkomailla
meidän järjestelmästämme poikkeavissa olosuhteissa tehdyt tutkimukset pätevät meillä
ja esiintyykö ongelmia yhtäläisesti julkisella
tai yksityissektorilla, perus- tai erikoissairaanhoidossa. Erilaiset laatujärjestelmät (SaalastiKoskinen ja Outinen 2003) ja tarkistuslistat
ovat löytäneet tiensä terveydenhuollon käytännön toimintaan, ja niiden myötä laitekannan toimivuuden tarkastamisesta on saatavissa
aikaan rutiini, jonka avulla ongelmiin voidaan
puuttua ennen kuin ne suorastaan vaarantavat
potilastyötä. Vastaanottohuoneen pitäminen
vain yhden vastaanottajan käytössä ehkä lisäisi
motivaatiota huolehtia välineistöstä. Vastuukysymykset voivat jäädä epäselvemmiksi, kun
vastaanottava henkilö vaihtuu jopa useita kertoja päivässä.
Mitä sitten tehdä, jotta vaatimatonkin potilaan tutkimiseen tarvittava perusvarustus olisi
toimivaa? Potilaita tutkivien ja hoitavien lääkäreiden tulisi aktiivisesti vaatia perusvälineistön säännöllistä läpikäyntiä laatujärjestelmiin
kuuluvien tarkistusten osana sekä puuttua
laitekannassa ja sen ylläpidossa havaitsemiinsa epäkohtiin. Varmasti monilla työpaikoilla
tämä on jo toteutettukin mallikkaasti. Entäpä
Sinun toimipaikallasi? ■
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