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TAUSTA

Minkälaisia vaikutuksia hoitajajohtoisella
potilaslähtöisellä hoidolla on sepelvaltimotautia sairastavan riskikäyttäytymiseen, sydämen fysiologisiin parametreihin (esim. verenpaine) tai terveyteen liittyvään elämänlaatuun?
TULOKSET
Hoitajajohtoisella, potilaslähtöisellä hoidolla voidaan vaikuttaa sepelvaltimotautia sairastavan henkilön tupakointiin, fyysiseen aktiivisuuteen, kokonaiskolesterolitasoon sekä joihinkin terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alueisiin.
1) Vaikutukset riskikäyttäytymiseen
• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saavan ryhmän potilailla tupakointi oli epätodennäköisempää ja tupakoinnin lopettaminen todennäköisempää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kuin tavanomaista
hoitoa saaneen ryhmän potilailla.
• Fyysisen aktiivisuuden osalta liikuntaneuvontaan sitoutuminen oli parempaa niillä potilailla, jotka kuuluivat hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saavaan ryhmään.
• Yhdessä tutkimuksessa havaittiin merkittävää parannusta ruokavaliosuositusten noudattamisessa sydäninfarktin saaneilla hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla. Se kuitenkin näkyi
vasta kahden vuoden seurannassa.
2) Vaikutukset fysiologisiin parametreihin
• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla todettiin parannusta kokonaiskolesteroliarvoissa, kun lisäksi heidän lääkitystään muokattiin.
3) Vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun
• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla todettiin parannusta fyysisessä toimintakyvyssä ja kivuttomuudessa. Myös fyysisten ja tunneperäisten terveysongelmien aiheuttamat rajoitukset
suoriutua tavanomaisista rooleista vähenivät tällä potilasryhmällä.

Ennusteiden mukaan vuonna 2030
sydän- ja verisuonisairauksiin kuolee maailmassa jo yli 23,6 miljoonaa ihmistä1. Sepelvaltimotaudin
osuus kaikista kuolemista Euroopassa on noin 45 % 2. Sepelvaltimotauti heikentää fyysistä ja
psyykkistä toimintakykyä3 ja terveyteen liittyvää elämänlaatua4.
Sekundaarisella ehkäisyllä tarkoitetaan toimia, joilla pyritään ehkäisemään taudin puhkeamista tai oireiden uusiutumista ja ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä5. Hoitajajohtoisessa potilaslähtöisessä
hoidossa hoitaja toimii hoidon toteuttajana ja ottaa sepelvalimotautia sairastavan mukaan oman hoitonsa suunnitteluun. Potilaslähtöisen hoidon tarkoituksena on edesauttaa hoitohenkilökunnan ja potilaan välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä hoitoon liittyvässä päätöksenteossa, auttaa potilasta sairauteensa liittyvässä omahoidossa
sekä räätälöidä yksilöllinen ohjaus
huomioimalla potilaan arvot ja kokemukset.6
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KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Järjestelmällisen katsauksen tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Lisätietoa sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta löytyy esimerkiksi
Stabiili sepelvaltimotauti Käypä Hoito – suosituksesta7 tai Sydänliiton internetsivustolta8 https://sydan.fi/fact/sepelvaltimotauti/.
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