
Terveydenhoidon digitalisoitu-
minen ei ole poistanut tarkis-
tuslistojen tarvetta modernista 
lääketieteestä, vaan päinvastoin 

näyttää, että niiden suosio on nousussa. 
Parhaimmillaan tarkistuslistat voivat 
parantaa tiedonkulkua, lisätä potilas-
turvallisuutta ja yhdenmukaistaa hoito-
käytäntöjä.  On tärkeää, että potilas saa 
saman laatuisen hoidon hoitopaikasta 
ja lääkäristä riippumatta.

Aivoverenkiertohäiriöiden jälkeisen 
tarkistuslistan (PSC, The Post Stroke 
Checklist) taustalla on ollut erityisesti 
tarve parantaa aivoverenkiertohäiriö-
potilaiden pitkäaikaishoitoa. Listan on 
kehittänyt kansainvälinen AVH-asian-
tuntijoiden monitieteellinen ryhmä, 
The Global Stroke Community Adviso-
ry Panel (GSCAP). 

Uusi AVH-tarkistuslista on helppo-
käyttöinen, 12 kysymyksen kokonai-
suus, joka auttaa terveydenhuollon am-
mattilaisia tunnistamaan tavallisimmat 
AVH:n jälkeiset oireet ja ongelmat. Kun 
lista on käyty potilaan kanssa läpi, voi-
daan olla varmoja, että hoidon kannalta 
mitään keskeisen tärkeää ei ole jäänyt 
kysymättä tai kertomatta. Lista tukee 
vuorovaikutusta potilaan kanssa, kos-
ka se ohjaa ottamaan puheeksi myös ne 
asiat, joista potilas ei muista tai tohdi 
kertoa. Lista ohjaa hoitavaa lääkäriä 
myös eteenpäin niissä tapauksissa, kun 
potilas vastaa kysymyksiin kyllä. 

Käytä toistuvasti
AVH-lista on tarkoitettu täytettäväksi 
säännöllisesti AVH:n jälkeisessä seu-

rannassa, joka hoidetaan nykyisin lähes 
poikkeuksetta perusterveydenhuollos-
sa.  Lista olisi hyvä käydä läpi potilaan 
kanssa esimerkiksi kolmen, kuuden ja 
12 kuukauden kuluttua aivoverenkier-
tohäiriöstä ja vuosittain tämän jälkeen. 
Lomakkeesta on olemassa myös poti-
lasversio, jonka potilas voi täyttää joko 
itse tai läheisen avustamana.

AVH-listan suomennoksesta ovat 
vastanneet Suomen neurologinen yh-
distys, Aivoliitto ja Allergan. Lista on 
saatavilla tulostettavassa muodossa 
Aivoliiton, AVH-yhdyshenkilöiden ja Ai-
votalon kautta. Listaa aiotaan kehittää 
niin, että se on myöhemmin liitettävissä 
sähköisiin potilasasiakirjoihin.

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen käytettävä 
validoitu tarkistuslista (AVH-tarkistuslis-
ta) auttaa terveydenhuollon ammattilaista 
tunnistamaan tavallisimmat aivoverenkier-
tohäiriön jälkeiset oireet ja ongelmat. Kah-
dentoista kohdan listassa kysymykset kar-
toittavat kaikki potilaan hoidolle ja voinnille 
keskeiset aihealueet verenkiertohäiriöiden 
ehkäisystä mielialaan ja perhesuhteisiin. 

Linkki AVH-tarkistuslistaan Aivoliiton si-
vuilla https://www.aivoliitto.fi/files/3612/
Aivoverenkiertohairion_jalkeinen_tarkis-
tuslista_ammattilaisille_web.pdf 

Aivoverenkiertohäiriöiden jat-
ko- ja pitkäaikaishoitoon on saatu 
ensimmäinen validoitu tarkistus-
lista. AVH-tarkistuslista takaa sekä 
hoidon laatua että toimii hoitavan 
lääkärin muistin tukena.
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