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Käypä hoito - suositukset
 Ne perustuvat tutkimusnäyttöön, mutta kun sitä ei ole, ne perustuvat
kokemusnäyttöön
 Ne perustuvat loogis-empiiriseen tieteeseen (asiat ovat jollakin tavoin
kvantitatiivisesti mitattavissa) - kvalitatiiviset havainnot ovat toki tärkeitä
 Ne tehdään (pääsääntöisesti) käyttäen deskriptiivisiä, dg-kriteereihin
perustuvia diagnooseja (esim. PTSD) – ne koskevat siis sairauksien hoitoa.
 Ne ovat ainoastaan ja vain yksi työväline potilaan hoidon suunnittelussa.
 Niissä ei käsitellä toimintakokonaisuuksia (esim. kriisipalvelut), palveluiden
kokonaisjärjestämistä tai resurssikysymyksiä.
 Jos jotakin tutkimusta on paljon, sen käsittely saa paljon ”palstatilaa” – tämä
ei tarkoita, että juuri tuo tutkimusalue käsittelisi ensisijaisinta hoitoa (vrt.
lääkehoito vs. psykososiaalinen hoito)
 Suosituksiin liittyvät näytön aste – katsaukset ja liitemateriaalit ovat tärkeitä.
 Suosituksia ei ole ”pakko” noudattaa: päinvastoin hoitavien henkilöiden
velvollisuutena on arvioida, mikä hoito juuri tälle potilaalle on perusteltua ja
mahdollista toteuttaa. Suositusten vastainen hoito vain on perusteltava
tarkemmin kuin suositusten mukainen.
 On monia hyviä perusteita, miksi suositusta ei voida noudattaa: esim.
hoitovastetta ei tule suositellulle hoidolle, potilas on monihäiriöinen tai
potilas ei suostu suosituksen mukaiseen hoitoon tai sitä kerta kaikkiaan eri
ole käytettävissä.
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Deskriptiivisestä (psykiatrisesta) diagnostiikasta
 ICD10 tai DSM5 – diagnostiikka perustuu oireyhtymien diagnostisiin
kriteereihin, jotka perustuvat tutkimukseen - esimerkiksi PTSD:n
diagnostisia kriteerejä on tutkittu paljon.
 Diagnostiset kriteerit ovat erittäin paljon lisänneet diagnostiikan
luotettavuutta, avoimuutta ja sitä, että diagnooseista voidaan keskustella
kriittisesti – julkiset kriteerit vähentävät epäasianmukaista vallan käyttöä
 Diagnoosit eivät kerro sairauden syytä.
 Diagnoosit eivät auta potilaan tilanteen ja kehityshistorian ymmärtämisessä
kovinkaan paljon.
 Diagnoosit eivät kerro potilaan voimavaroista.
 Potilan arvioinnissa ja hoidossa tarvitaan aina muutakin kuin deskriptiivinen
diagnoosi.
 Diagnoosit eivät rajaudu tarkkarajaisesti tilanteesta, jossa diagnoosia ei
voida asettaa, eivätkä diagnoosit erotu toisistaan tarkkarajaisesti – tämä
pätee lähes kaikkeen lääketieteelliseen diagnostiikkaan.
 Potilaan diagnoosi voi muuttua, ja hänellä voi olla monta diagnoosia
 Diagnoosiluokitukset ja niiden kriteerit muuttuvat – ja niin niiden tuleekin
tehdä.
 Mielenterveyden puutteen ja pahoinvoinnin tilanteista ei voida puhua ilman
diagnooseja, mutta muutakin diagnostiikkaa tarvitaan kuin deskriptiivistä
diagnostiikkaa .
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The course of traumatic crisis
(THREAT PHASE)
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Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt
Käypä hoito suosituksen päivitys 2014: näytönastekatsauksia
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Traumakeskeiset psykoterapiat, kuten traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen
käyttäytymisterapia (KBT) ja EMDR-psykoterapia, ovat ilmeisesti tehokkaita
traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttisia hoitomuotoja oireiden jatkuttua 3
kuukautta tai pidempään
Venlafaksiini saattaa lievittää häiriön oireita yhtä tehokkaasti kuin sertraliini.
Mirtatsapiinilääkitys saattaa lievittää häiriön oireita.
Osasta psykoosilääkkeitä saattaa olla hyötyä häiriön oireiden lievityksessä muuhun
lääkitykseen yhdistettynä. Osasta saattaa olla hyötyä myös monoterapiana. Mielialan
tasaajista saattaa olla hyötyä. Näyttö on kuitenkin niukkaa.
Aktiivisia rutiininomaisia hoitointerventioita tulisi välttää ensimmäisten viikkojen aikana
traumasta, ja tarpeenmukaisten toimenpiteiden tulisi perustua yksilölliseen arviointiin.
Bentsodiatsepiinien käyttöä tulisi välttää. Voimakkaita stressivasteita tulee pyrkiä
rauhoittamaan psykososiaalista tukea tarjoamalla, vaikka tutkimusnäyttö varhaisten
interventioiden hyödystä traumaperäisen stressihäiriön ehkäisyssä on vähäistä.
Yksittäisten pretraumaattisten riskitekijöiden pohjalta ei ilmeisesti voida luotettavasti
ennustaa traumaperäisen stressireaktion kehittymistä.
Itseilmoitettujen traumaoireiden esiintymiseen perustuvat lyhyet seulontamenetelmät
saattavat olla käyttökelpoisia häiriön tunnistamisessa
Välittömästi kriisinhallintatyön päättymisen jälkeen järjestettävällä lyhyellä interventiolla
on mahdollista jonkin verran vähentää myöhempiä psyykkisiä oireita samoissa
ammattitehtävissä jatkavassa joukossa. Tällainen interventio ei lisää stressioireita
joukossa.
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Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt
Käypä hoito suosituksen päivitys 2014 kokonaisuutena
katsoen
 Psykososiaaliset hoidot ja tuki ovat ensisijaisia !
 Psykososiaalinen ensiapu ja tuki kriisitilanteissa on tärkeää !
 Kertaluontoinen jälkipuinti ei ehkäise PTSD:a – tämä siis ei tarkoita, että
psykososiaalista ensiapua ja tukea ei pidä järjestää, vaan nimenomaan sitä,
että sitä tulee olla monipuolisesti !
 Psykoterapiassa traumakeskeiset psykoterapiat ovat ensisijaisia !
 Jos lääkehoitoa käytetään, se on toteutettava laadukkaasti !
 Traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen suunnittelua ja
ohjeistamista varten ja lukkiutuneista järkytysoireyhtymistä kärsivien
ihmisten hoitoa varten tarvitaan paljon muttakin kuin tämä Käypä hoito –
suositus !

Jokaisen kriisityötä tekevän pitää (toki kriittisin silmin)
tutustua Käypä hoito- suositukseen – olisi järjetöntä olla
tutustumatta.
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