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Akuutti sydämen vajaatoiminta 

Tammikuun Critical Care Medicine on omista-
nut supplementtinsa akuutille sydämen vajaatoi-
minnalle, joka on hyvin tavallinen sairaalahoidon 
syy. Viime vuosisadalla verenpainetaudin, koro-
naaritaudin sekä kroonisen sydämen vajaatoimin-
nan hoitomuodot kehittyivät vauhdilla ja näiden 
sairastuvuus sekä kuolleisuus saatiin laskemaan. 
Akuutin sydämen vajaatoiminnan epidemiolo- 
giaa, patofysiologiaa, diagnoosia ja hoitoa on kui-
tenkin herätty tutkimaan vasta tällä vuosituhan-
nella. Teemanumeroon on koottu tämän innok-
kaan tutkimuksen kohteena olevan vaivan tuorein 
tieto. Tyypillinen potilas on yli 70-vuotias koro-
naaritautia ja verenpainetautia sairastava potilas. 
Potilaan monisairaus, kardiogeeninen shokki sekä 
munuaisten vajaatoiminta ovat huonon ennusteen 
merkkejä, mutta asiantuntevalla hoidolla sekä hy-
vän seurannan avulla pystytään parantamaan tä-
män potilasryhmän ennustetta. Kyseisessä nume-
rossa on mm. katsausartikkeli hemodynaamises-
ta monitoroinnista, lääkehoidosta sekä hoitosuo-
situkset ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla ta-
pahtuvan hoidon järjestämisestä. 
Critical Care Medicine 2008; 36: 1–139.

P.S. Lääketieteen kouluttajan 
erityispätevyys on nyt hyväksytty

Englannissa on tehty kyselytutkimus anestesiologi-
an opettajille koskien heidän pedagogista osaamis-
taan. Vastanneista 16 %:lla oli muodollista opetta-
jakoulutusta ja 27 % oli kiinnostunut hankkimaan 
sellaista. Peräti 84 % oli sitä mieltä, ettei yliopisto-
opettaja tarvitse pedagogista koulutusta. Suomes-
sa on kuitenkin mahdollista hankkia lääketieteelli-
sen kouluttajan erityispätevyys – ja sen myötä saa-
da työstään asianmukaista korvausta. 
Rashid A, Doger A, Gould G. National survey of college tutors in 
the UK regarding training in medical education. Br J Anaesth 2008; 
100: 42–4. 
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