
Toiminta ja palvelut terveydenhuollon eri tasoilla 

Yhtenäiset (minimi)kriteerit tarvittaville resursseille ja osaamisvaatimuksille 

valtakunnallisesti: 

Lasten pitkäaikaisen hengitysvajeen hoito vaatii erityisosaamista. Hoidon suuntaviivojen 

koordinaatiota suositetaan yliopistotasolle. Merkittävä osa hoidosta tapahtuu lähimmässä 

keskussairaalassa. Valtakunnallisesti on tarve ventilaatiotukihoitojen 

konsultaatiopalvelulle. 

Hoidon suuntaviivojen määrittämisessä ja ventilaatiotukihoidossa käytettyjen säätöjen 

määrittämisessä unipolygrafia on keskeinen tutkimus. Merkitys on suurempi kuin 

aikuispuolella johtuen lasten kokovaihtelusta, kasvusta ja muuttuvasta tautitilanteesta. 

Vain pieni osa hengitysvajeisista lapsipotilasta tarvitsee hengitystukea valveilla tai 

hengitystyön vähentämiseksi. 

Yliopistosairaalat 

Resurssit 

Henkilökunta: 

 Hoidon koordinaatio: lasten keuhkolääkäri, lasten hengitystukihoitoihin perehtynyt 

lastenlääkäri. 

 Hoidon koordinoinnin tukena moniammatillinen tiimi: lastenneurologi, lasten 

hengitystukihoitoihin perehtynyt anestesialääkäri, lastenkirurgi tai korvalääkäri, joka 

on perehtynyt trakeostomiaan, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutit, 

ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä) 

 Hengitysvajepoliklinikkatoiminta. 

 Hengitysvajeen moniammatillinen erikoisosaaminen ja konsultaatio. Osa 

konsultaatiotoiminnasta on mielekäs keskittää valtakunnallisesti. 

 Monierikoisalainen osaaminen: erityisesti lasten keuhkosairaudet, lastenneurologia, 

lastenkirurgia, kliininen neurofysiologia, anestesiologia, nenä-, kurkku- ja 

korvataudit, tehohoito ja palliatiivinen lääketiede. 



 Mahdollisuus kotihoitoringin organisointiin joustavasti perhetilanne ja hoidon 

vaativuustaso huomioon ottaen. 

Tilat ja laitteet: 

 Lasten unipolygrafiatutkimuksiin ja hoidon aloituksiin soveltuva unilaboratorio. 

 Päiväaikainen ja yöaikainen laaja unipolygrafia. Mahdollisuus 

hengitystukilaitehoidon, lääkehoidon tai lisähapen annon aloittamiseen 

unipolygrafian yhteydessä ja laitesäätöjen tekeminen ja muuttaminen. Hengitystuen 

tarpeen ja asetusten määrittäminen lääkärin valvonnan alaisena – joko etäyhteyden 

avulla tai lääkärin ollessa paikalla. 

 Mahdollisuus suppeampaan vuodeosastotasoiseen seulontatutkimukseen etenkin 

lihassairaiden lasten osalta. 

 Teho-osasto tai tehovalvontapaikka, joka mahdollistaa akuutin hengitysvajeen 

hoidon päivystysluonteisen aloittamisen. 

 Monipuolinen hengitystukilaitteisto eri-ikäisten lasten ja nuorten keuhkoperäisestä, 

lihashermosairaudesta, obstruktiivisesta tai sentraalisesta hengityshäiriöstä 

johtuvan hengitysvajeen hoitoon. 

Diagnostiikan ja hoidon kohderyhmät 

 Lasten äkillinen ja pitkäaikainen hengitysvaje. 

Hoidettavat sairaudet 

 Lasten pitkäaikaiseen hengitysvajeeseen johtavia sairauksia on lukuisia, mutta 

toisaalta yhtä sairautta kohti hoidettavia lapsi on vähän. 

Tehtävät 

1. Oman alueen potilaiden hoito 

 Ongelmapotilaiden hoito tiiviissä, moniammatillisessa erikoisalat ylittävässä 

yhteistyössä 

2. Diagnostiikan ja hoidon kehitys ja koordinaatio 

3. Konsultointi 

 Hengitysvajepotilaiden diagnostiikan ja hoidon konsultointi 

4. Koulutus 



 Eri ammattiryhmien alueellinen kouluttaminen. Erityisen tärkeässä asemassa 

lasten hoidossa on kotihoitorinkien hoitajien jatkuva ja säännöllinen koulutus. 

5. Tutkimus 

6. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 Asiatiedon tarjoaminen potilaille ja medioille 

Keskussairaalat 

Resurssit 

Henkilökunta: 

 Moniammatillinen tiimi: lastenlääkäri, lastenneurologi, kuntoutusohjaaja, 

sosiaalityöntekijä, fysioterapeutit, toimintaterapeutti 

 Osasto-olosuhteissa tarvittaessa valvontapaikalla ventilaatiotukihoidon karkean 

toteutuksen arvio. 

 Äkillisen hengitysvajetilanteen pahenemisvaiheen hoito 

Tilat ja laitteet: 

 Osasto-olosuhteissa tarvittaessa valvontapaikalla ventilaatiotukihoidon karkean 

toteutuksen arvio. 

Diagnostiikan ja hoidon kohderyhmät 

 Pitkäaikaisen hengitysvajeen äkillisen pahenemisvaiheen hoito 

Hoidettavat sairaudet 

 Pitkäaikaisen hengitysvajeen äkillisen pahenemisvaiheen hoito 

Tehtävät 

1. Oman alueen potilaiden hoito 

 Pitkäaikaisen hengitysvajeen äkillisen pahenemisvaiheen hoito 

 Tarvittaessa pidempiaikaisen hoitomuutokset yhteistyössä koordinoivan 

keskussairaalan kanssa 



 Tarvittaessa hoitoringin ja sen koulutuksen järjestäminen. Koulutus voi 

tapahtua osittain yhdessä koordinoivan keskussairaalan kanssa. 

2. Koulutus 

 Eri ammattiryhmien ja erityisesti hoitorinkien hoitajien alueellinen 

kouluttaminen 

Perustason sairaanhoito 

 Mahdollisuus hoitoringin rakentamiseen 

 Perheen sosiaalinen tuki ja mahdollisuus perheen avustamiseen päivittäisissä 

askareissa. 


