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SAY:n kevätkokouksen luentolyhennelmä

Suomessa kentällä toimivat lääkärit ovat pääosin
anestesiologeja. Helsingissä toimii kunnallinen ope-
ratiivisen lääkäritason ensihoitoyksikkö ja lisäksi
pääkaupunkiseudun ja Turun lääkärihelikopteriyk-
siköt (Medi-Heli 01 ja 02) ovat ympärivuorokauti-
sessa valmiudessa. Oulussa on lääkinnälliseen ensi-
hoitoon painottuva pelastushelikopteriyksikkö
(Sepe).Lääkäriyksikkö on osa ensihoitoketjua, joka
alkaa hätäkeskukseen ilmoitetusta avuntarpeesta.
Ensihoitolääkärin tulee tuntea oman toiminta-alu-
eensa koko pelastusorganisaatio sekä lääkintäorga-
nisaation valmiudet ja voimavarat (mm. sairaankul-
jetusyksiköiden varustus, sairaankuljettajien tieto-
taito, sairaaloiden päivystysvalmius jne.).

Lääkäritasoinen yksikkö hälytetään pääsääntöi-
sesti vain korkeariskisiin tehtäviin. Riskin arvioi
yleensä hätäkeskus, joskus perus- tai hoitotason sai-
raankuljetusyksikkö. Yleisimpiä ensihoitolääkärin
hälyttämiseen johtavia oireita tai tapahtumia ovat
rintakipu, hengitysvaikeudet, tajuttomuus, äkkie-
lottomuus, myrkytykset ja liikenneonnettomuudet
sekä väkivalta. Päivystävän ensihoitolääkärin teh-
täviin kuuluu myös vastata sairaankuljetusyksiköi-
den ja terveyskeskusten radio- ja puhelinkonsultaa-
tioihin. Telelääketieteen avulla ensihoitolääkäri voi
auttaa esim. sydänfilmin tulkinnassa, ohjata poti-
laan oikeaan hoitopaikkaan, auttaa yksikköä riskin-
arvioinnissa ja tukea yksikön lääkinnällistä toimin-
taa. Suuronnettomuuksissa kentällä toimiva lääkä-
ri on luonnollinen valinta lääkintäjohtajaksi.

Turussa aloitti toimintansa 21.5.98 ympärivuo-
rokautisessa valmiudessa oleva lääkärihelikopteriyk-
sikkö Medi-Heli 02. Toiminta lähti hyvin käyntiin
ja tänä vuonna lääkäriyksikkö suorittaa arviolta noin
1200-1300 tehtävää sekä vastaa noin tuhanteen
konsultaatioon. Medi-Heli 02 operoi alueella, jon-
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ka säde on noin 100 km. Oman erityispiirteensä
luo Saaristomeri. Suurimman osan tehtävistä yk-
sikkö suorittaa helikopterilla, mutta noin kolmas-
osaan lähdetään maayksiköllä. Medi-Helin lääkäri
ja lentoavustaja ovat vakiovieraita myös vartiolen-
tueen Super-Pumalla suoritettavissa korkean riskin
lääkintätehtävissä. Joskus potilaan luo pääsee vain
laskeutumalla kohteeseen vinssillä. Medi-Helin lää-
kärin työpäivän rutiineja ovat mm. oman majapaik-
kansa (tällä hetkellä rakennusparakki) siivoaminen,
varusteiden ja laitteiston huolto yhdessä lentoavus-
tajan kanssa, lääke- ja tarvikevarastojen täydentä-
minen sekä vuoronvaihtoraportti. Nämä rutiinit
ovat osa laadunvarmistusta ja työturvallisuutta.
Kentällä yksikkö toimii yhtä hyvin kuin sen hei-
koin lenkki. Itseäni viehättää ensihoitolääkärin työs-
sä juuri tämä ryhmässä työskentely. Lentäjä, lääkäri
ja lentoavustaja ovat ryhmä, jonka jokaisella jäse-
nellä on omat selkeät vastuualueensa, mutta jossa
jokainen auttaa toista vastuualueidensa hoidossa.
Operatiiviset ratkaisut ovat monasti lääkärille vai-
keampia kuin potilaan hoidollisten tavoitteiden
asettaminen. Esimerkiksi monipotilastilanteessa lää-
kärin tulee kyetä lajittelemaan potilaat nopeasti ja
hänen tulee pystyä hyödyntämään kaikki paikalla
oleva pelastus- ja sairaankuljetuskalusto potilaan
saattamiseksi kuljetuskuntoon ja viemiseksi lopul-
liseen hoitopaikkaan. Yksinkertainenkin temppu voi
kentällä olla joskus vaikea: on eri asia avata suoni-
yhteys ja asettaa pleuradreeni hämärässä, kylmässä
ja ahtaassa tilassa, kuin tehdä vastaavat toimenpi-
teet sairaalassa. Työturvallisuuskaan ei ole samaa
luokkaa kuin sairaalassa. Verikontaminaatio, väki-
vallan mahdollisuus ja lento-onnettomuus ovat
kaikki potentiaalisia uhkia Medi-Helin miehistöl-
le. Hätätilapotilaan läheiset ovat monesti läsnä kun
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potilasta hoidetaan. Suru ja läheisen menetys tun-
tuvat myös Medi-Helin miehistön harteilla hyvin
konkreettisesti, mutta niin myös ilo ja helpotus
mikäli potilas selviää sairaudestaan tai onnettomuu-
desta.

Kaikki edellisessä kappaleessa mainitsemani asi-
at tekevät kenttätyöstä haastavan ja antavan. Toi-
minta kentällä antaa valmiuksia myös sairaalatyö-
hön. Kentällä näkee nyky-yhteiskunnan aivan eri
tavalla kuin sairaalan seinien sisällä - syvemmin.

STAKES:n nimeämät asiantuntijat ovat käyneet
arvioimassa Medi-Heli 02 toimintaa ja selvitys jul-
kaistaneen kevään aikana. Esityksessäni kerron en-
sihoitolääkärin työstä muutaman potilastapauksen
avulla.
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