
PPääihteet ja liikenne Tihteet ja liikenne Tööööllöön n 
tapaturmatapaturma--asemallaasemalla

Aarne KiviojaAarne Kivioja

OsastonylilOsastonylilääääkkääri, ri, TTööööllöön sairaalan sairaala
Liikenneonnettomuuksien Liikenneonnettomuuksien 
tutkijalautakunnan ltutkijalautakunnan lääääkkäärijrijääsen, sen, 
HelsinkiHelsinki



TTööööllöön sairaalan sairaala
HUS Operatiivinen tulosyksikkHUS Operatiivinen tulosyksikköö
KKääsikirurgiasikirurgia
NeurokirurgiaNeurokirurgia
Ortopedia ja traumatologiaOrtopedia ja traumatologia
PlastiikkakirurgiaPlastiikkakirurgia
PPääivystyksellinen suuivystyksellinen suu-- ja ja 
leukasairauksien hoitoleukasairauksien hoito



TTööööllöön sairaalassan sairaalassa
erikoissairaanhoitoa vaativa erikoissairaanhoitoa vaativa 
tapaturmakirurgiatapaturmakirurgia
tapaturmien jtapaturmien jäälkitilojen hoito yli lkitilojen hoito yli 
sairaanhoitopiirin rajojensairaanhoitopiirin rajojen
vaativa selvaativa selään alueen kirurgia (erityisesti n alueen kirurgia (erityisesti 
rangan kiinnityslaitteita edellyttrangan kiinnityslaitteita edellyttäävvää
kirurgia)kirurgia)
vaativa lantion alueen kirurgiavaativa lantion alueen kirurgia
alaraajaalaraaja-- ja ylja ylääraajakirurgia, erityisesti raajakirurgia, erityisesti 
korjaava polvikorjaava polvi-- ja olkanivelkirurgiaja olkanivelkirurgia
luukasvainten hoito, osin valtakunnallisestiluukasvainten hoito, osin valtakunnallisesti



TTööööllöön sairaalan sairaala
suuronnettomuustilanteissa lsuuronnettomuustilanteissa lääääkinnkinnääststää
vastaava sairaala vastaava sairaala HUSHUS--piirisspiirissää
TapaturmaTapaturma--asema toimii asema toimii 
suuronnettomuustilanteissa suuronnettomuustilanteissa HUSHUS--piirinpiirin
sairaaloiden hsairaaloiden häälyttlyttääjjäännää ja ja HUSHUS--piirinpiirin
llääääkintkintääppäääälliklliköön alaisuudessa n alaisuudessa 
merkittmerkittäävimpvimpäännää onnettomuuspotilaiden onnettomuuspotilaiden 
vastaanottopisteenvastaanottopisteenää



TapaturmaTapaturma--asemaasema
ympympäärivuorokautinen privuorokautinen pääivystyspiste, ivystyspiste, 
jossa erikoissairaanhoidon pjossa erikoissairaanhoidon pääivystysivystys
ortopedian ja traumatologianortopedian ja traumatologian
neurokirurgianneurokirurgian
suusuu-- ja leukakirurgianja leukakirurgian
kkääsikirurgiansikirurgian
plastiikkakirurgian erikoisaloillaplastiikkakirurgian erikoisaloilla





TapaturmaTapaturma--asemallaasemalla
18000/v18000/v
nnääististää OTOT--potilaitapotilaita 12000/v12000/v



TTööööllöön sairaala n sairaala OTOT--leikkauksetleikkaukset
4500/v4500/v
nnääististää ppääivystyksenivystyksenää 3500/v3500/v
ympympääri vuorokauden 1ri vuorokauden 1--2 2 
ppääivystyssaliaivystyssalia



Liikenneonnettomuudet ja muut Liikenneonnettomuudet ja muut 
onnettomuudetonnettomuudet

Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuudet 
suurinenergisisuurinenergisiää
EnemmEnemmään n monivammautumisiamonivammautumisia kuin kuin 
muissa tapaturmissamuissa tapaturmissa
TehoTeho--osaston potilaista liki 80% on osaston potilaista liki 80% on 
vammautunut vammautunut 
liikenneonnettomuuksissaliikenneonnettomuuksissa



MitMitää on rattijuopumus?on rattijuopumus?
Vuonna Vuonna --07 Helsingiss07 Helsingissää vain yksi vain yksi 
kuolemaan johtanut kuolemaan johtanut 
alkoholionnettomuus, kun alkoholionnettomuus, kun esimesim
PohjoisPohjois--Savossa 10 (VALT 2008)Savossa 10 (VALT 2008)
Kohta joka toisessa Helsingin Kohta joka toisessa Helsingin 
kuolonkolarissa on alkoholin kuolonkolarissa on alkoholin 
sijasta/lissijasta/lisääksi mukana huumeita ja ksi mukana huumeita ja 
llääääkkeitkkeitää (oma havainto)(oma havainto)



AlkolukkoAlkolukko
Rajoittanee vain alkoholin kRajoittanee vain alkoholin kääyttyttääjijiää



EpidemiologiaaEpidemiologiaa
TapaturmaTapaturma--aseman potilaita ei aseman potilaita ei 
puhalluteta jpuhalluteta jäärjestelmrjestelmäällisestillisesti
Kliininen vaikutelma, erityisesti Kliininen vaikutelma, erityisesti PePe--
LaLa-- iltaisin on, ettiltaisin on, ettää selvselväät potilaat t potilaat 
ovat harvinainen poikkeusovat harvinainen poikkeus
Leikkaukseen joutuvat potilaat Leikkaukseen joutuvat potilaat 
puhallutetaanpuhallutetaan



LeikkauskelpoisuusLeikkauskelpoisuus
PPäääässääääntntööisesti potilas katsotaan isesti potilas katsotaan 
anestesiakelpoiseksi vasta, kun anestesiakelpoiseksi vasta, kun 
promillempromillemäääärrää on laskenut lukemaan on laskenut lukemaan 
0,5 tai alle0,5 tai alle



HuumetestejHuumetestejää
ei lainkaan kei lainkaan kääytytöössssää
potilasarvioinnissa potilasarvioinnissa 



HuumeseulaHuumeseula
otetaan poliisin niin pyytotetaan poliisin niin pyytääessessää



EpidemiologiaaEpidemiologiaa
DRUIDDRUID--tutkimustutkimus kkääynnistynyt ynnistynyt 
12.5.0812.5.08
DrivingDriving UnderUnder InfluenceInfluence of of DrugsDrugs
SelvitetSelvitetääään alkoholin ja huumeiden n alkoholin ja huumeiden 
esiintyvyyttesiintyvyyttää moottoriajoneuvojen moottoriajoneuvojen 
kuljettajillakuljettajilla



PPÄÄIVYSTYSLEIKKAUSJIVYSTYSLEIKKAUSJÄÄRJESRJES
TELYTTELYT

VihreVihreää linja ei sovellu humaltuneillelinja ei sovellu humaltuneille



















Klo 00:00 Klo 00:00 --07:59 saapuneista 40 07:59 saapuneista 40 
potilaasta 56 % oli alkoholin vaikutuksen potilaasta 56 % oli alkoholin vaikutuksen 
alaisenaalaisena
PPääihtyneinihtyneinää saapuneilla todettiin saapuneilla todettiin 
nilkkamurtuma 35 %:lla nilkkamurtuma 35 %:lla 
SelvillSelvillää potilailla 10 %:llapotilailla 10 %:lla




	Päihteet ja liikenne Töölön tapaturma-asemalla
	Töölön sairaala
	Töölön sairaalassa
	Töölön sairaala
	Tapaturma-asema
	Tapaturma-asemalla
	Töölön sairaala OT-leikkaukset
	Liikenneonnettomuudet ja muut onnettomuudet
	Mitä on rattijuopumus?
	Alkolukko
	Epidemiologiaa
	Leikkauskelpoisuus
	Huumetestejä
	Huumeseula
	Epidemiologiaa
	PÄIVYSTYSLEIKKAUSJÄRJESTELYT

