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Potilas on saanut sydänkohtauksen, 
ja se on hoidettu pallolaajennuksella 
sairaalassa. Akuuttihoito sairaalassa 
kestää keskimäärin 3 vuorokautta. 
Potilas kotiutetaan 5–6 lääkereseptin 
ja ohjenivaskan kanssa. Potilas saattaa 
kärsiä vielä shokista, eikä ymmärrä 
täysin, mitä hänelle on parin vuoro-
kauden aikana tapahtunut.

Polku A  
(mahdollistaa hyviä lisävuosia)

Potilas ymmärtää tilanteensa. Hän menee kotiin 
apteekin kautta, aloittaa hänelle määrätyn 
lääkityksen ja motivoituu tekemään tarvittavat 
elämänmuutokset. Hän ottaa yhteyttä perus- 
terveydenhuoltoon ja varaa ajan (sydänhoitajalta) 
n. 2–3 kuukauden päähän. Hän käy säännöllisesti 
kontrolleissa (ensimmäisen vuoden aikana 3 kk:n 
välein ja sen jälkeen vuosittain). Hän osallistuu 
kuntoukseen (Sydänliiton Tulppa-kuntoutus) ja 
pitää huolta itsestään.

Polku B  
(mahdollinen uusi sydäninfarkti)

Potilas voi hyvin pallolaajennuksen jälkeen. Veri 
virtaa ja olo on parempi kuin aikoihin. Hän luulee, 
ettei tarvitse lääkkeitä, palaa kotiin ja jatkaa entistä 
elämäänsä. Häntä ei kiinnostaa muuttaa ruokava-
liotaan, vähentää alkoholinkäyttöään ja tupakoin-
tia eikä hän liiku aiempaa enempää. Hän sairastaa 
edelleen sepelvaltimotautia (siitä ei parane).  
Ellei potilas syö lääkkeitään ja muuta elintapojaan, 
tauti etenee ja usein todella nopeasti, uudeksi 
hengenvaaralliseksi kohtaukseksi.



SYDÄNPOTILAAN KUNTOUTUS RUOTSISSA
• Ruotsissa on 79 sydänkuntoutusyksikköä, joista
 - Lähes kaikissa (95 %) on sydänpotilasta hoitavassa tiimissä vähintään  
  sydänhoitaja, kardiologi ja fysioterapeutti.
 - Useimmissa myös ravitsemusterapeutti (87 %) ja psykologi (71 %).
 - Hoitajalla päärooli potilaan kuntoutuksessa ja sen koordinoinnissa,  
  vastuulääkärin konsultointi mahdollista.

• Hjärtskolan-sydänkuntoutuksella saatuja tuloksia Ruotsissa
 - Ruotsissa ylläpidetään kansallista SWEDEHEART-rekisteriä. Rekisterissä oli  
  vuosina 2006–2015 192 059 sydäninfarktin sairastanutta potilasta.
 - Kuntoutuksen hyötyjä tutkittiin 47 316 potilaan aineistossa. Potilaista 41 % osallistui  
  sydänkuntoutukseen. Potilaiden ikä (keskiarvo) oli 63,1 vuotta ja potilaista 24 % oli naisia.  
  Potilaita seurattiin kahden ja viiden vuoden ajan sydäninfarktin sairastamisesta.
 - Mistä tahansa syystä johtuvan kuoleman riski oli kuntoutusohjelman potilaskoulutusosaan  
  osallistuneilla kahden vuoden kohdalla 47 % pienempi kuin niillä, jotka eivät  
  osallistuneet kuntoutukseen. Viiden vuoden kohdalla riski oli 43 % pienempi kuin niillä,  
  jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen.
 - Sydän- ja verisuoniperäisen kuoleman riski oli kuntoutusohjelman potilaskoulutusosaan  
  osallistuneilla kahden vuoden kohdalla 50 % ja viiden vuoden kohdalla 43 % pienempi  
  kuin niillä, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen. 

SYDÄNINFARKTI PÄHKINÄNKUORESSA
• Sydäninfarkti on äkillisen hapenpuutteen aiheuttama vaurio sydänlihaksessa. 

• Suomessa sattuu vuosittain n. 23 000 sydäninfarktia. Näistä n. 13 000 johtaa ihmisen kuolemaan,  
 runsaat 7 000 sairaaloiden ulkopuolella ja vajaat 6 000 sairaaloissa.

• Sydänkohtauksen tavallisin syy on sepelvaltimotaudin aiheuttama sepelvaltimon tukos.  
 Sepelvaltimotaudissa sydämen verenkierrosta huolehtivat suonet ahtautuvat niin, että  
 se haittaa verenvirtausta.

• Sepelvaltimotaudin ja siten myös sydänkohtauksen riskitekijöitä ovat mm. diabetes, tupakointi,  
 korkea ikä, koholla oleva veren kolesteroli ja verenpainetauti.

• Sydänkohtaus vaatii välitöntä sairaalahoitoa. Se hoidetaan usein sepelvaltimoiden pallolaajennuksella.
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