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Hyvä lukija,

E S I P U H E

Kädessäsi on sydämen tahdistinhoitoa käsittelevä Tahdistinhoidon tee-
manumero. Sen tarkoituksena on täydentää noin vuosi sitten julkaistua 
kotimaista tahdistinhoidon Käypä hoito -suositusta. Teemanumerossa 
käsitellään varsin nopeasti kehittyvää hitaan sykkeen tahdistinhoitoa, va-
jaatoimintatahdistusta ja rytmihäiriötahdistinhoitoa mielenkiintoisilla ja 
näkemyksellisillä artikkeleilla. Kirjoittajat edustavat parasta suomalaista 
tahdistinhoidon asiantuntemusta.

Maailma muuttuu ja me sen mukana. Viime vuosien huima kehitys tah-
distinhoidon teknologiassa sekä lisääntynyt tutkimustieto takaavat entistä 
paremman ja monipuolisemman sydänpotilaan hoidon. Kehitys on ollut 
niin vauhdikasta, että sen perässä pysyminen vaatii jatkuvaa ponnistelua.

Viime vuosina on myös kiinnitetty entistä enemmän huomiota tahdis-
tinten asennustekniikkaan sekä ohjelmoinnin ja seurannan laadukkaaseen 
toteuttamiseen. Potilas hyötyy vain hyvin toteutetusta tahdistinhoidosta. 
Tahdistintoiminta vaatii asiaan syvällisesti perehtyneen tiimin niin tahdis-
tinten asennukseen kuin seurantaankin. Tämän teemanumeron tavoittee-
na on tuoda esille viimeistä tietoa, näkemyksiä ja suomalaisia käytäntöjä, 
mitkä auttavat ylläpitämään korkeaa tahdistintyön tasoa. 

Tahdistinhoidon teemanumero läpikäy keskeisiä laitehoidon ongel-
mia, mm. hyvän asennustekniikan hallintaa ja siten myös asennuskompli-
kaatioiden välttämistä, vaihtelevia hoitokäytäntöjä maassamme, eri tah-
distinlaitteiden entistä monipuolisempaa mutta samalla mutkikkaampaa 
ohjelmointia, vajaatoiminta- ja profylaktisesta rytmihäiriötahdistimesta 
hyötyvien potilaiden puutteellista tunnistamista sekä laitevalintaan liitty-
viä moninaisia näkökohtia, rytmihäiriötahdistimen etäseurannan tarpeel-
lisuutta sekä lisääntyvää johtojen ekstraktiotarvetta.

Toivomme lukijoille mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä. 
Erityisen lämpimät kiitokset kaikille kirjoittajille erinomaisesta työstä!
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