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Päivystyksen arjessa

1. Tiedossa olevat COVID positiiviset
2. Yllätyspositiiviset



Suojautuminen
• Kaikki potilaat (ei koronapositiivinen tai vahva epäily)

– Kirurginen suu-nenäsuojus (myös potilaalla!), hanskat
– Suu-nenäsuojusta ei tarvitse vaihtaa potilaiden välillä
– Hyvä käsihygienia

• Koronapositiivinen/altistunut/vahva epäily, normaali
hoitotilanne
– Visiirillinen suu-nenäsuojus, suojatakki, hanskat, myssy

• Koronapositiivinen/vahva epäily, aerosoleja ilmassa
(HFO, NIV, intubaatio, nebulisaattori, imut jne)
– FFP3 maski, keltainen suojatakki (tai sininen takki + essu),

hansat, myssy



Tyypilliset oireet



Vaikeaoireisen taudin kehittyminen



COVID potilaan arvio
päivystyksessä

• Anamneesi
• HT, SpO2

– Mikäli SpO2 < 94, aloitetaan lisähappi
• NEWS pisteet
• Kliininen status
• Lab

– Perustasolla PVK, NTA, CRP, A-astrup
– Sairaalahoitoisilla laajemmin

• Kuvantaminen thx-rtg vs thx-TT



Anamneesista

• Perussairaudet, lääkitykset
• Toimintakyky, CFS
• Mahdolliset hoidonrajoitukset
• Koska oireet alkaneet?
• Koska COVID testi positiivinen?
• Miten oireet ovat kehittyneet? Tämän

hetken oireet?
– Pystyykö käymään vessassa hengästymättä?

• (Mistä tartunta? Onko ollut karanteenissa?)







Statuksesta

• Hyvä perusstatus:
– Auskultaatiot (useimmiten siistit)
– Vatsa (useimmiten pehmeä, myötäävä)
– Iho, turvotukset, pohkeet, silmät
– (Neurologia)

• SpO2, p, RR, T-tymp
• EKG, ainakin kaikilta lisähappea

tarvitsevilta



Tutkimuksista

• A-astrup
• Mikäli lisähapen tarve, niin pyritään jo

alkuvaiheessa ottamaan
laboratoriokokeita kattavasti

• Mikäli SpO2/pO2 matala, niin herkästi
suoraan thx-TT (emboliaa? COVID
muutokset? Viitteitä sekundaari bakteeri-
infektiosta?)



Hoito päivystyksessä

• Käytännössä lisähappi (viikset,
venturimaski)

• Kipu/kuumelääke
• Nesteytyksen maltillinen aloitus

• Ad tarvittaessa tehohoidon aloitus
päivystyksessä



Mihin jatkohoitoon?
• Mikäli lisähapen tarve, niin hoidon piirissä

olevat potilaat otetaan sairaalaosastolle (tai
teholle) (CFS 1-6)
– Mikäli vointi hyvä ja hapettuminen hyvää ilman

lisähappea, voidaan ohjelmoida kotiseuranta
• Mikäli puolestaan toimintakyvyn puolesta

linjattu raskaimpien tehohoitojen
ulkopuolelle, niin hoito perustason osastolla
(CFS 7-9)
– Perustasolla voidaan hoitaa myös, mikäli

pärjääminen esim. kuumeen vuoksi on alentunut
eikä ongelmana niinkään ole hypoksemia



Muista
• Näytteet matalalla kynnyksellä, eristetään

kunnes vastattu
• SEKAVAT VANHUKSET

• Trombiprofylaksia kaikille (jos ei vasta-
aiheita)

• Mahdollisen bakteeripneumonian/muun
sekundaari-infektion mahdollisuus ja hoidon
aloitus

• Kotiutuville hyvät ohjeet




