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Työssä | miten sinä hoitaisit

Potilaan tunnistamisen  mahdollistavia tietoja on muutettu.
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Lähtötilanne
59-vuotias mies huomasi yhtenä aamuna näkevänsä ilman laseja, jotka olivat olleet 20 vuotta käytössä.  
Hän hakeutui optikolle, ja tämän tutkima näöntarkkuus oli parantunut 4,5 dioptrian verran. Optikko ohjasi  
miehen kiireellisesti työterveyslääkärille.

Työterveyslääkäri totesi verensokeritason ole-
van huomattavan koholla (20 mmol/l) ja ohjasi 
miehen saman tien yhteispäivystykseen. Jo 
 aiempina kuukausina työterveyshuollossa oli 
mitattu koholla olevia sokeriarvoja, ja niitä oli 
jääty seuraamaan. 

Yhteispäivystyksessä miehen yleistila todet-
tiin hyväksi ja hän ilmoitti lievää janon tunnet-
ta. Pituus oli 175 cm ja paino 72 kg. Verenpai-
nelukemaksi saatiin 147/91 mmHg, syke oli 
66/min. EKG:ssa oli kapeakompleksinen 
sinusrytmi ilman ST-tason muutoksia. Lämpö 
korvasta mitattuna oli 37 °C ja potilas saturoi 
normaalisti hengitysilmalla. Sydämestä ei kuu-
lunut sivuääniä ja keuhkoista kuuluivat nor-
maalit hengitysäänet. Vatsa oli palpoiden peh-
meä ja aristamaton kauttaaltaan. Periferia oli 
lämmin eikä raajoissa todettu turvotuksia.

Potilaasta otettiin päivystyksessä laboratorio-
kokeita (taulukko 1).
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TAuLuKKO 1.

Potilaan laboratoriotutkimusten tuloksia.

Tutkimus Tulos Viitearvot

PCRP < 3 mg/l < 3 mg/l
PK 4,3 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l
PNa 133 mmol/l 137–145 mmol/l
PKrea 63 µmol/l 50–90 µmol/l
BLeuk 5,0 E9/l 3,4–8,2 E9/l
BHb 135 g/l 117–155 g/l
BTrom 208 E9/l 150–360 E9/l
BHbA1c 86 mmol/mol 2042 mmol/mol
BGHbA1c 10,0 % 4–6 %
PK 4,4 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l
PNa 133 mmol/l 137–145 mmol/l
PCaIon 1,24 mmol/l/pH7,4 1,16–1,3 mmol/l
PGluk 24,9 mmol/l 4–6 mmol/l
fPLaktaat 0,9 mmol/l 0,5–2,2 mmol/l

aBhappoemästase
pH 7,46 7,35–7,45
pCO2 4,8 kPa 4,5–6 kPa
pO2 12,9 kPa 9,3–12,3 kPa
BE 1,0 mmol/l –2,5–2,5 mmol/l

MITEN ETENET?

• Mitä lisätietoja kaipaisit?
• Miten sinä hoitaisit potilasta?
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