Anja pelastui
automaattisen
hälytyksen avulla
Alhaisen verensokerin aiheuttama
tajuttomuustila
LÄHTÖTILANNE
Anja on 77-vuotias palvelutalossa asuva nainen, jolla on insuliinihoitoinen diabetes. Verensokeri on
laskenut yön aikana ja Anja on mennyt unen aikana tajuttomaksi.

RATKAISU
Anjalla käytössä oleva Vivago CARE –kello kerää tietoa käyttäjänsä hyvinvoinnista ja hälyttää voinnissa
tapahtuvista muutoksista automaattisesti. Anjan pidempi liikkumattomuus lähetti hoitajan puhelimeen automaattisen hälytyksen. Todettuaan Anjan voinnin, hoitaja hälytti ambulanssin paikalle.

YHTEENVETO
Asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat automaattisen
hälytyksen, jonka avulla hoitajat pysytyvät reagoimaan nopeammin ja hälyttämään
tarvittaessa lisäapua paikalle. Hyvinvointitiedon avulla voidaan seurata asiakkaan
voinnin kehitystä.
Tarkempi kuvaus kääntöpuolella

Kuvan henkilö ei liity tapaukseen

CASE – INSULIINISHOKKI

”Se oli automaattihälytys, jos
tätä ei olisi ollut niin en tiedä
mitä olisi käynyt. Olen sitä
mieltä, että jokaisen pitäisi sitä
pitää” – Anja kertoo.
Case Anja
Anja on 77-vuotias nainen, joka asuu palvelutalossa omassa asunnossa.
Hän huolehtii itsenäisesti lääkkeiden ottamisesta päivittäin. Anjalla on
perussairautena insuliinihoitoinen diabetes.
Tapahtumapäivänä Anja oli syönyt normaalia vähemmän ruokaa, mutta pistänyt
normaalin määrän insuliinia. Aamuyöstä verensokeri oli laskenut ja Anja oli mennyt tajuttomaksi unen aikana. Anja oli
liikkumatta normaalia pidemmän jakson, josta lähti hoitajan puhelimeen Vivago-järjestelmän tuottama automaattinen
hälytys. Hoitaja meni välittömästi tarkistamaan Anjan voinnin ja mittasi Anjan verensokerin, joka oli alle 2 mmol/l. Hoitaja
hälytti ambulanssin paikalle.
Anja oli terveyskeskuksessa tarkkailussa lyhyen ajan ja palasi samana päivänä takaisin kotiin. Seuraavana yönä
aktiviteettikäyrillä näkyy hyvin, kuinka päivän tapahtumat ovat vaikuttaneet Anjan nukkumiseen tapahtuman jälkeisenä
yönä. Anja on selkeästi jännittänyt nukkumista, mistä johtuen uni on ollut rauhatonta.
uni
kello irti ranteesta
ei aktiviteettitietoa
iltapäivä (klo 12-23)

yö-aika (klo 23-05)

aamupäivä (klo 5-12)

Korkea musta viiva – hyvä päiväaktiivisuus:
paljon liikettä, myös lepohetkiä
Matala musta viiva – heikko päiväaikainen aktiivisuus:
vähän liikettä, paljon lepoa päivällä

Tilanne
Poikkeava vireystila –hälytys
pidentynyt liikkumattomuus
Syy
Verensoketin laskusta
johtuva tajuttomuus
Tilanne
Seuraavana yönä Anjan uni
on rauhatonta (katkonainen
sininen jakso)
Syy
Anja jännittää nukkumista
Tilanne
Seuraavina öinä Anjan uni
on palautunut normaaliksi
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Anjan aktiviteettikäyrä

