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Kolonoskopian tarve ei ole muuttunut
Hannu Paajanen referoi (1) Lääkärilehden
42/2016 Lääketieteen maailmasta -palstalla rekisteritutkimusta divertikuliitin ja paksusuolisyövän yhteydestä (2). Tutkijat väittivät, että sairastettu divertikuliitti lisää riskiä sairastua paksusuolisyöpään, ja siten suosittelivat kolonoskopiaseurantaa sairastetun divertikuliitin jälkeen.
Referaatissa viitattiin allekirjoittaneiden tutkimukseen (3) seuraavasti: ”Suomessakin on tutkittu divertikuliitin diagnostiikkaa ja jopa suositeltu, että tietokonetomografialla voisi korvata
kokonaan potilaalle epämiellyttävän kolonoskopian.” Tämä on virheellinen yleistys. Divertikuliittia on kahdenlaista: komplisoitunutta ja
komplisoitumatonta. Näiden kahden muodon
erottaminen toisistaan on jatkoseurannan kannalta ratkaisevaa. Komplisoitumattoman divertikuliitin jälkeinen paksusuolisyövän riski on
samaa luokkaa kuin vastaavalla muulla väestöllä (< 1 %). Komplisoituneen divertikuliitin suh-

Komplisoituneet divertikuliitit
pitää tähystää.
teen luvut ovat aivan toista luokkaa: 10 %:lla todetaan paksusuolisyöpä (3).
Miten sitten tulkita tätä referoitua tanskalaisten tuoretta tutkimusta? 4,3 %:lla potilaista, joilla oli diagnosoitu divertikuliitti, todettiin myös
paksusuolisyöpä. Verrokkiryhmässä paksusuolisyöpään sairastui 2,3 %. Ero tuntuu suurelta,
mutta tutkimukseen liittyy merkittäviä virhelähteitä. Ensinnäkin mukana on potilaita (jopa
34 % syöpädiagnoosin saaneista), joilla paksusuolisyöpä oli diagnosoitu ennen divertikuliittia. Toisekseen, tutkimuksesta suljettiin pois
potilaat, joita ei otettu sairaalaan hoitoon divertikuliitin vuoksi – eli mahdollisesti juuri komplisoitumatonta divertikuliittia sairastaneet potilaat! Kolmanneksi, tutkimuksesta ei käynyt ilmi, miten diagnoosi oli varmistettu. Tutkimus
käsitteli vuosia 1995–2012, eikä tietokonetomografia ollut laajamittaisessa päivystyksellisessä
käytössä vielä 1990-luvulla tai 2000-luvun alus-
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sa. Neljänneksi, tutkimukseen otettiin mukaan
divertikuliittiin sairastuneita potilaita diagnoosikoodilla K57.2, joka tarkoittaa divertikuliittiin
liittyvää paisetta. Siis juuri sellaisia potilaita, jotka ovat suuressa riskissä paksusuolisyövälle ja
tarvitsevat ehdottomasti kolonoskopian.
Tanskalaistutkimus ei muuta käsitystämme
divertikuliitin jälkeisestä kolonoskopiatarpeesta. Tietokonetomografialla varmistetut komplisoitumattomat divertikuliitit eivät tarvitse kolonoskopiaa, mutta komplisoituneet pitää tähystää, kuten myös muiden ryhmien tulokset
osoittavat (4,5,6,7,8). ●
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Palaute kehittää potilastietojärjestelmiä
Dosentti Kalle Romanov pohtii keskusteluapalstalla Lääkärilehdessä 37/2016 (1) e-reseptin
ja potilastietojärjestelmien käyttöä ja näistä
puuttuvia ominaisuuksia.
Potilastietojärjestelmien kehittäjät keräävät
käyttäjien palautteita jatkuvasti. Käyttäjien kommentit ja ehdotukset ovat välttämättömiä toimivan potilastietojärjestelmän kehittämiseksi ja
ne otetaan huomioon tulevassa kehityksessä.
Kyselytutkimuksen mukaan lääkärit kokevat
suoran kontaktin organisaation tietojärjestelmälääkäriin mieluisimpana palautekanavana,
myös sähköpostin lähettäminen tietojärjestelmäkehittäjille suoraan koetiin hyvänä keinona
(2). Käytettävyyspalautteen antamisen kanavia
ja keinoja on tarpeen kehittää lisää. Palautekanavien ja myös itse tietojärjestelmien suunnittelussa tulee käyttää käyttäjäkeskeisiä menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja ja käytettävyystestausta.
Olemme Kalle Romanovin kanssa samaa
mieltä siitä, että käytettävyyden analysointia pitäisi tehostaa. Terveydenhuollon järjestelmien
ja sovellusten kehittämisen ei pidä pohjautua
pelkästään mielipiteisiin, vaan tutkittuun tietoon. Vaikka sähköinen lääkemääräys on ollut
käytössä Suomessa vain muutaman vuoden, on
sen käytöstä ja toiminnasta on ehditty tehdä tutkimuksia ja selvityksiä (3,4,5,6). Näiden tuoma

tieto ja näkökulmat ovat kannustavia, mutta
tuovat esille myös kehittämistarpeita. Tietojärjestelmiä ja työtoimintaa olisi syytä kehittää samanaikaisesti, jotta työn tekeminen uudella järjestelmällä olisi sujuvaa (7,8).
Järjestelmätoimittajien ja lääkärien yhteinen
tavoite on hyvin toimivat tietojärjestelmät. Kannustamme lääkäreitä aktiiviseen palautteen antamiseen. ●
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