Mitkä ovat merkittäviä tekijöitä
lonkkamurtumapotilaan hoidon
preoperatiivisen vaiheen aikana?
NÄYTTÖVINKKI 14/2020
TULOKSET
Kuusi hoidon onnistumisen kannalta merkittävää tekijää lonkkamurtumapotilaan preoperatiivisessa vaiheessa ovat: leikkauksen ajoitus, nopeutettu
hoitoprosessi, riskien ja perussairauksien tunnistaminen sekä niiden huomioiminen leikkausta varten, kivunhoito, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä
moniammatillinen hoito.
1) Leikkauksen ajoitus
• Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi lonkkamurtumapotilaan tulisi
päästä leikkaukseen 48 tunnin sisällä murtumasta.
2) Nopeutettu hoitoprosessi
• Lonkkamurtumapotilaan lääkärin tekemä hoidon arviointi tulisi suorittaa tunnin sisällä yksikköön saapumisesta.
• Potilas tulisi siirtää vuodeosastolle 4 tunnin kuluessa.
3) Perussairauksien ja riskien tunnistaminen sekä niiden huomioiminen
leikkausta varten
• On tärkeää tunnistaa lonkkamurtumapotilaan perussairaudet ja riskit
ennen leikkausta. Tällaisia sairauksia tai riskejä ovat: anemia, antikoagulanttihoito, elektrolyyttihäiriöt, hoitamaton metabolinen oireyhtymä, rytmihäiriöt, iskeeminen sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta, akuutti hengityselinsairaus ja kroonisen hengityselinsairauden paheneminen.
• Perussairauksien ja riskien hoitaminen ennen leikkausta voi kuitenkin
aiheuttaa leikkauksen viivästymistä, mikä voi huonontaa hoidon lopputulosta. Siksi niiden hoitaminen ennen leikkausta, tulee perustua
terveydenhuollon ammattilaisten huolelliseen arvioon.
4) Kivunhoito
• Kivunhoito preoperatiivisessa vaiheessa on merkittävä osa potilaan
hoitoa. Erilaisista kivunhoitomenetelmistä vahvinta näyttöä sai johtopuudutus. Sen tulisi olla ensisijainen lonkanmurtumapotilaan
preoperatiivinen kivunhoitomenetelmä, mikäli sen laittamiseen tarvittava erikoisosaaminen on saatavilla.
5) Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
• Lonkkamurtumapotilaan hoidossa tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään
yleisesti leikkauspotilailla esiintyviä komplikaatioita lisäämällä tietoisuutta niiden mahdollisuudesta. Tällaisia komplikaatioita tai niiden
ehkäisyyn liittyviä toimia ovat: delirium, hapettumisen häiriöt, ihon
kunnon ongelmat ja painehaavat sekä antibiootti- ja tromboosiprofylaksia.
6) Moniammatillinen hoito
• Moniammatillinen hoito tulee aloittaa heti potilaan saapuessa ja se on
tärkeä osa onnistunutta lonkkamurtumapotilaan hoitoketjua. Moniammatillisen hoidon avulla potilaan leikkausvalmius saavutetaan
tehokkaammin ja hoidon lopputulos on parempi.
• Hoitajien osallistuminen hoitosuositusten käyttöönottoon on merkittävä
osa lonkkamurtumapotilaiden preoperatiivisen hoitoprosessin kehittämistä.

TAUSTA
Suomessa leikataan vuosittain noin
6000
lonkkamurtumapotilasta1.
Lonkkamurtumaa on kuvattu yhdeksi vakavimmista osteoporoosin
aiheuttamista murtumista maailmanlaajuisesti1,2. Erityisesti kehittyneissä maissa lonkkamurtuman
riski kasvaa merkittävästi iäkääntymisen myötä2. Lonkkamurtumat
ovat etenkin iäkkäiden vakavia kaatumisvammoja, jotka aiheuttavat
usein toiminta- ja liikuntakyvyn
heikkenemistä1,2,3. Myös nuoremmilla lonkkamurtumia esiintyy trauman aiheuttamana4. Lonkkamurtumat heikentävät elämänlaatua1,3, ja
ne ovat yksi merkittävimmistä avuntarpeeseen ja pitkäaikaishoitoon
johtavista syistä3,4,6. Lonkkamurtuman hoitoprosessissa yksi keskeisistä vaiheista on preoperatiivinen
hoito1. Lonkkamurtumat ja niiden
hoitamiseen liittyvät sosiaaliset ja
taloudelliset tekijät vaikuttavat terveydenhuollon palvelujärjestelmien
lisäksi potilaaseen ja hänen perheeseensä4,5.

YHTEENVETO
Lonkkamurtumapotilaan onnistunut hoito perustuu preoperatiivisen vaiheen kuuteen osatekijään. Katsauksen tulokset osoittavat, että kaikki julkaistut hoitosuositukset eivät ole yhtä laadukkaita. Laadultaan korkeatasoinen lonkkamurtumapotilaan
preoperatiivisen vaiheen hoitosuositus voidaan laatia kansainvälisellä yhteistyöllä, minkä jälkeen suositusta on mahdollista
täydentää kansallisten vaatimusten mukaisesti. Hoitajilla on
merkittävä rooli sekä hoitoprosessien kehittämisessä että hoitosuositusten käyttöönotossa.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Katsauksen tulokset lonkkamurtumapotilaan preoperatiivisesta hoidosta
ovat sovellettavissa suomalaiseen terveydenhuoltoon. Hoitosuositusten sisältö on yhdenmukainen Käypä hoito -suosituksen kanssa, lisäksi tulokset
sisältävät tekijöitä, joita Käypä hoito -suosituksessa ei ole mainittu1.
Näyttövinkkiä voidaan hyödyntää potilaan hoidossa etenkin päivystyspoliklinikoilla sekä vuodeosastoilla. Sitä voi hyödyntää myös kehitettäessä
lonkkamurtumapotilaiden hoitoprosesseja. Parantuneen lonkkamurtumapotilaan hoitoprosessin seurauksena potilaille voidaan tarjota laadukkaampaa sekä vaikuttavampaa hoitoa. Näyttövinkin avulla voidaan kiinnittää
huomiota lonkkamurtumapotilaan preoperatiivisessa hoitovaiheessa oleellisimpiin asioihin.
Lisätietoa aiheesta:
Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus1
Kivun hoitoon Käypä hoito -suositus7, Hotus-hoitosuositus8
Preoperatiivinen hoito Sairaanhoitajan käsikirja9
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