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Sisältö

u Mikä on psykiatrinen hätätilanne?

u Mitä huomioida anamneesissa ja statuksessa?

u Erotusdiagnostiikkaa

u Riittävä somaattinen erotusdiagnostiikka?

u Delirium vs. psykoosi

u Hoidonporrastus

u Milloin potilas kuuluu lähettää esh-päivystykseen osastohoitoarvioon? Millä
lähetteellä?



Mikä on psykiatrinen hätätilanne?

u APA:n (American Psychiatric Association) määritelmä: Psykiatrinen hätätila on
”ajatusmaailman, käyttäytymisen, mielialan tai sosiaalisen suhteen akuutti
häiriö, joka vaatii välitöntä puuttumista potilaan, perheen tai sosiaalisen
yksikön määrittelemällä tavalla”

u Psykiatrinen hätätilanne käytännössä
u Akuutti toimintakykyyn vaikuttava psykoottisuus

u Akuutti vakava itsetuhoisuus

u Muut akuutit toimintakykyä voimakkaasti alentavat tilat (ahdistuneisuus, vaikea-
asteinen tai psykoottinen masennus ilman itsetuhoisuuttakin, vaikea-asteinen
mania)

u Vakavat päihdevieroitusoireet (kuten delirium) ovat somaattinen hätätilanne



Akuutisti psykiatrisesti oireileva potilas
päivystysvastaanotolla- miten toimin?

Ei hätää, hengitä rauhallisesti J

Ø Useimmiten on mahdollista tutkia potilas aivan tavanomaisesti ja suunnitella
jatkotutkimuksia ja -hoitoa samalla lailla rauhassa tai kiireellä kuin muidenkin
potilaiden kohdalla

u Alustava diagnoosi perustuu esitietoihin ja psykiatriseen ja somaattiseen
tutkimukseen ja on useimmiten, erityisesti uusilla potilailla, oireenmukainen

u Jos on arvioimassa potilaan hoidon tarvetta ja suunnittelemassa hoitoa (esim.
esh-päivystykseen lähettäminen), niin mahdollisiin psykiatrian erikoisalan
teksteihin on syytä tutustua



Mitä huomioida anamneesin ja statuksen
osalta?

u Psykiatrisen sairaus- ja hoitohistorian ja päivystyskäyntiin johtaneen
oirekuvan kartoitus lienevät itsestään selvä osa potilaan tutkimusta, samoin
päihdeanamneesi

u MUTTA myös somaattinen sairaushistoria ja mahdolliset somaattisten
sairauksien oireet tulee kartoittaa

u Erotusdiagnostiikka, mahdolliset välitöntä huomiointia vaativat somaattiset
sairaudet ja hoitopaikan valinta

u Labrat ja kuvantamistutkimukset valitaan potilaan iän, perussairauksien,
oirekuvan ja lääkitysten mukaan

u Esim. akuutisti neuropsykiatrisin oirein sairastuneella monisairaalla 80-vuotiaalla
on huomattavan suuri orgaanisen etiologian riski vs. samankaltaisin oirein
sairastunut parikymppinen



Mitä huomioida anamneesin ja statuksen
osalta?

u Neuropsykiatristen oireiden erotusdiagnostiikassa huomioitavia somaattisia
sairauksia
u Neurologiset sairaudet

u Endokriiniset häiriöt

u Metaboliset häiriöt ja systeemisairaudet

u Toksiset tilat

u Ravitsemukselliset puutostilat

u Infektiosairaudet

u Autoimmuunitaudit

u Neoplasiat



Psykiatrinen status

u Ulkoinen yleisvaikutelma

u Ulkonäkö ja olemus, katsekontaktin laatu

u Suhtautuminen tutkimukseen ja yhteistyökyky

u Motoriikka ja eleet

u Puhe

u Nopeus, spontaanius, sanavarasto, onko puhe keskeytettävissä, kuunteleeko muita

u Puheen tuoton ja ymmärtämisen häiriöt



Psykiatrinen status

u Mieliala ja affekti

u Mieliala on vallitseva tunnetila (kohonnut, normaali, matala)

u Affekti = tunnereaktio

u Voi olla stabiili/labiili; mielialan mukainen/vastainen; asianmukainen/epäasianmukainen;
reaktiivinen/lattea

u Itsetuhoisuus

u Itsemurha-ajatuksista on syytä kysyä aivan suoraan, ilman vihjaavia tai
kiertoilmauksia (kuolemantoive, ajatus itsensä vahingoittamisesta, mahdollinen
suunnitelma, mitä ajattelee itsensä tappamisesta seuraavan)



Psykiatrinen status

u Ajatustoiminta

u Tärkeä osa psykoottisuuden arviointia- psykoottisuus ilmenee usein
hajanaisuutena!

u Ajatusprosessi (logiikka, koherenssi)

u Ajatushäiriöt (liialliset yksityiskohdat, sanan sointuun perustuvat assosiaatiot,
löyhät assosiaatiot, ajatuksenriento, neologismit, perseveraatio, tangentiaalisuus,
ajatusten salpautuminen)

u Ajatussisällöt (esim. itsetuhoajatukset, harhaluulot)

u Psykoosioireista on syytä kysyä suorasanaisesti: Oletko kuullut ääniä, jota
muut eivät kuule? Oletko nähnyt sellaista, mitä muut eivät näe? Tuntuuko
sinusta, että sinua vainotaan/seurataan/ajatuksiasi luetaan/sinulla on
erityisiä kykyjä?



Psykiatrinen status

u Aistitoiminnot: aistiharhat (kuulo-, näkö-, haju-, tunto- ja makuaisti),
aistivajavuudet

u Aistiharhojen tunnistaminen perustuu pääosin potilaan/saattajan kertomukseen,
mutta käyttäytyminenkin voi antaa viitteitä harhoista

u Kognitiiviset toiminnot, joista seuraavat ovat erotusdiagnostisesti (delirium!)
keskeisiä

u Tajunnantaso

u Orientaatio (aika, paikka, itse)

u Keskittymiskyky

u Arvostelukyky, sairaudentunto ja hoitomotivaatio



Mikä on riittävä erotusdiagnostinen
arvio?

u Arvio täytyy suhteuttaa tiedossa oleviin psykiatrisiin ja somaattisiin
perussairauksiin, mahdolliseen päihteiden käyttöön, oirekuvaan, ikään ja
lääkitystä koskeviin tietoihin

u Psykiatrian päivystyksessä toivomme, että ennen osastohoitoarvioon
lähettämistä potilaalta on poissuljettu ja hoidettu määrätyiltä osin
päivystyksellistä somaattista hoitoa vaativat tilat

u Psykiatrialla on huonot mahdollisuudet somaattisten oireiden ja sairauksien
hoitamiseen, koska mm. iv-hoito ei ole mahdollista ja labrat, kuvantamiset ja
muiden erikoisalojen konsultaatiot eivät onnistu etäisyyden vuoksi vaivattomasti



Deliriumin ja psykoosin ero

u Koska psykoosipotilaat kuuluvat hoidettaviksi psykiatrian puolelle ja
deliriumpotilaat somatiikalle ja hoito on erilaista, niin näiden kahden tilan
erottaminen toisistaan on tärkeää.

u Delirium (äkillinen sekavuusoireyhtymä) on elimellisestä syystä johtuva, nopeasti
alkava laaja aivotoiminnan häiriö. Myös päihdevieroitusdeliriumit kuuluvat tähän
ryhmään.

u Miten psykoosi eroaa deliriumista?

u Psykoosissa tajunnantaso on normaali ja potilas on orientoitunut aikaan ja paikkaan,
mutta deliriumissa tajunnantaso vaihtelee ja potilas on usein desorientoitunut.

u Psykoosissa kognitiiviset funktiot eivät ole laaja-alaisesti häiriintyneitä eikä puhe ole
täysin järjestäytymätöntä, ainakaan äkillisesti (toki pitkä vaikeaoireinen psykoosisairaus
voi tällaistakin tuoda mukanaan).

u Deliriumissa harhat ovat usein näköharhoja, kun taas psykoosissa kuuloharhoja.



Hoidonporrastus- milloin OYS Psykiatrian
päivystykseen lähettäminen on tarpeen?

u Psykiatrian päivystyksen ydintehtävä on päivystyksellisen osastohoitotarpeen
arviointi

u Päivystykseen tulevan potilaan jatkohoitovaihtoehdot:

u Potilas tulee osastolle joko vapaaehtoisesti tai hänelle aloitetaan mielenterveyslain
mukainen tarkkailu

u Potilas voidaan ottaa enintään 24 tuntia kestävään pidennettyyn päivystysarvioon
(avohoitokäynti, teknisesti ei ole osastohoitoa)

u Potilaan avohoito voidaan aloittaa tai sitä voidaan tilapäisesti tiivistää tehostetun
avohoidon yksikössä (TAY): Tämä on tarkoitettu lähinnä osastohoidon
vaihtoehdoksi.

u Potilas kotiutuu ja hänet ohjataan asianmukaiseen avohoitopisteeseen



Psykoosipotilas päivystysvastaanotolla-
milloin osastohoito on tarpeen?

u Avohoito on psykoosipotilaankin ensisijainen tutkimus- ja hoitopaikka

u Myös osastohoito pyritään ensisijaisesti toteuttamaan vapaaehtoisesti,
potilaan (ja hänen verkostonsa) kanssa yhteistyössä

u Osastohoito on tarpeen, jos

1. Tarkkailulähetteen laatimisen kriteerit täyttyvät ja muutenkin, jos

2. Potilas ei kykene huolehtimaan itsestään tai hänellä ei ole tukenaan huolehtivia
ihmisiä tai

3. Lähiverkosto ei jaksa huolehtia potilaasta

u Psykiatrisen osastohoidon tarvetta arvioidaan lääketieteellisin perustein-
osasto ei ole asumisvaihtoehto



Itsetuhoinen potilas
päivystysvastaanotolla

u Käypä hoito: Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito

u Itsetuhoista potilasta tutkittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
seuraaviin kohonneeseen itsemurhavaaraan liittyviin tekijöihin: Psykoottisuus,
toivottomuus, impulsiivisuus tai epävakaus ja päihteiden käyttö

u Itsemurhayrityksen vakavuuden arvioinnissa keskeistä: Onko potilaalla ollut
aiempia itsemurhayrityksiä, liittyikö itsemurhayritykseen halu kuolla ja
millainen oli yrityksessä käytetyn menetelmän letaliteetti (potilaan näkemys
menetelmän letaliteetista on olennainen)

u Osastohoidon kriteerit ovat samat kuin psykoosipotilaallakin
u Itsetuhoisuus ilman psykoottisuutta ei riitä M1-lähetteen aiheeksi täysi-ikäisillä,

toisin kuin alaikäisillä



Vakavasti masentunut, maaninen tai
ahdistunut potilas päivystysvastaanotolla

u Osastohoidon kriteerit ovat samat kuin psykoosipotilaalla eli olennaista on
toimintakyvyn äkillinen lasku- pitkään jatkunut toimintakyvyn alenema on
harvoin aihe ottaa potilas päivystyksellisesti osastohoitoon

u M1-lähetteen voi laatia täysi-ikäisestä henkilöstä, jos potilas on psykoottisesti
masentunut, ja selkeästi maanisesta potilaasta, vaikka hänellä ei olisikaan
eriskummallisia harhaluuloja tai aistiharhoja. Huom! Manian oireena on usein
kohonneen mielialan sijaan huomattava ärtyisyys!



Lopuksi

uKonsultoi psykiatrian
päivystäjää matalalla
kynnyksellä!


