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Päivystyskäyntien lukumäärä 
Hyvinkään yhteispäivystyk-
sessä ikävuosittain. 

Yli 60-vuotiaiden käyntien 
määrä on kasvanut vuosina 
2007-2017 52 % muiden 
ikäryhmien yhteenlasketun 
käyntimäärän kasvun ollessa 
vain 2 %.
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IKÄÄNTYNEIDEN PÄIVYSTYSKÄYNNIT
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Määrä  / Toimipiste Sarakeotsikot

Riviotsikot 65+ Kaikki yhteensä

Alkoholin haitallinen käyttö 44 44

Tarkemmin määrittämätön alkoholipäihtymys 15 15

Alkoholin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila komplisoitumaton 10 10

Alkoholin käyttö 7 7

Alkoholin aiheuttama maksakirroosi 6 6

Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä käyttää ainetta (aktiivinen riippuvuus) 5 5

Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet määrittämättömät 3 3

Alkoholin laukaisema akuutti haimatulehdus 3 3

Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet kouristuksia 3 3

Alkoholiriippuvuus jaksottainen käyttö (tuurijuoppous) 2 2

Alkoholin aiheuttama haimatulehdus, akuutti vaihe 2 2

Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila ilman kouristuksia 2 2

Alkoholin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila vammautuminen tai muu ruumiillinen vaurio 1 1

Alkoholin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila muita akuutteja kliinisiä komplikaatioita 1 1

Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila kouristuksia 1 1

Alkoholin käytön aiheuttama amnestinen oireyhtymä 1 1

Veren alkoholin tai veressä olevan lääkeaineen mittaus 1 1

Alkoholirasvamaksa 1 1

Alkoholin aiheuttama mahatulehdus 1 1

Kaikki yhteensä 109 109
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1 x 4 viikon kaikki potilaat retro- ja 
prospektiivisesti (yht. 8 viikkoa)
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• Iän myötä imeytyminen ennallaan mutta 
jakaantumistilavuus pienenee

• Useimmilla yli 65-vuotiailla käytössä lääkärin määräämiä 
lääkkeitä, joilla yhteisvaikutuksia

• Audit+65 –testi (www.mielenterveystalo.fi)
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MIKÄ ON IKÄÄNTYNEEN LIIKAKÄYTTÖÄ?



Kohtuukäyttöä:

• jos harvoin toistuvaa, kerralla vähän ja humalaan asti juominen 
poikkeuksellista

Yli 65-vuotiaille alkoholinkäytön riskirajat alhaisemmat kuin 
työikäisille!

• Alkoholinkäytön riskit eivät todennäköisesti nouse liian suuriksi, jos

• kerralla ei juoda enempää kuin kaksi annosta alkoholia

• viikossa ei juoda enempää kuin seitsemän annosta

• vähintään yksi päivä viikossa pidetään ilman alkoholia
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MIKÄ ON IKÄÄNTYNEEN LIIKAKÄYTTÖÄ?



• suhteellisen helppo havaita, jos ainoa (tiedossa oleva) tulosyy

• usein tulosyynä kuitenkin muu oire tai vamma ja alkoholin käyttö paljastuu (jos 
paljastuu) mahdollisesti muussa yhteydessä
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ALKOHOLI PÄIVYSTYSKÄYNNIN SYYNÄ



• 8 viikon seuranta

• 205 65+ -potilasta

• CAGE-kysely + 
potilasasiakirjojen 
analysointi
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• kysy suoraan, mutta neutraalisti kaikilta vähintään kerran vuodessa

• 50-70 vuotiaista täysin raittiita vain 10%

• puhalluta epäselvät kaatumiset, mustelmat, sekavuus

• verikokeet, statuslöydökset, ym.

• anamneesi: em. + pankreatiitit, maksasairaudet

• masennus, muistiongelmat

• kotiolosuhteet

• ensihoitajat

• sosiaalityö
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MITEN HAVAITSET IKÄÄNTYNEEN ALKON
KÄYTÖN?
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