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LPKS:n PÄIVYSTYSKLINIKAN ABCDE-KIIREELLISYYSLUOKITUS 
 
Päivystykseen hakeutuvien potilaiden tarkoituksenmukaisen hoitoonohjauksen ja potilasturvallisuuden 
parantamiseksi käytämme ns. ABCDE-triage luokitusta. Kiireellisyysluokituksen tekee potilaan vastaanottava 
sairaanhoitaja tarvittaessa yhdessä päivystävän lääkärin kanssa. Potilaat tutkitaan tämän kiireellisyysluokituksen 
mukaisesti, ei tulojärjestyksessä. 
 

A 
Vaikeat henkeä uhkaavat vammat ja sairaudet. Välitön hoidon aloitus 
erikoissairaanhoidossa. 
 

B 
Kiireellistä hoitoa vaativat äkilliset sairaudet ja vammat. Hoidon aloitus pääsääntöisesti 
erikoissairaanhoidossa alle puolessa tunnissa. 
 

C 
Päivystyksellistä hoitoa ja tutkimuksia vaativat sairaudet ja vammat. Hoidon aloitus 
perusterveydenhuollon päivystyksessä tunnin sisällä. 
Tähän ryhmään kuuluvia tiloja ovat mm.: Lievä rintakipu ilman EKG-muutoksia. Lievä hengenahdistus, astman 
paheneminen. Äkillinen päänsärky. Äkillinen niskasärky. Vuotava haava. Kivulias murtuma. Pään iskuvamma ilman 
tajuttomuutta. Psykoottistasoinen mielenterveysongelma. Itsemurhavaara. Lievä akuutti vatsakipu. Virtsaumpi. 
Myrkytysepäily. Yleistilan nopea huononeminen. Särkevä silmä. Nenäverenvuoto ja muut näkyvät lievät 
verenvuodot. Äkillinen verivirtsaisuus. Akuutit ihoreaktiot ja turvotukset. Pahoinpitely- ja raiskaustutkimus. 
Gynekologiset kivuliaat potilaat. Muu voimakas kivuliaisuus. 
 

D 
Kiireettömät päivystyshoitoa vaativat sairaudet ja vammat. Hoidon aloitus 
perusterveydenhuollon päivystyksessä kahden tunnin sisällä. 
Tähän ryhmään kuuluvia tiloja ovat mm: Voimakas korvakipu. Kuumeinen kurkkukipu ilman muita flunssaoireita. 
Korkeat ja epäselvät kuumeet. Hengityspistos. Näkyvät tulehdukset esim. ruusu. Silmätulehdus ja muut silmävaivat 
ilman kipua. Lievät rytmihäiriötuntemukset. Laskimotukosepäily. Tapahtuneen kouristuksen selvittely. 
Murtumaepäily. Niveltulehdukset. Pienet palovammat. Vuotamaton haava. Alkoholin vieroitusoireet. Säteilyoireinen 
selkä- tai niskakipu. Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinperäiset kivut. 
 

E 
Ei tarvetta päivystykselliselle hoidolle. Vaihtoehtoina ohjaus päiväaikaisten 
terveyspalvelujen käyttöön, terveysneuvonta, sairaanhoitajan vastaanotto. Mikäli 
päädytään lääkärin päivystysvastaanottoon, hoidon aloitus vasta kun kiireellisemmät 
potilaat on hoidettu (ei ohjeellista odotusaikaa).  
Tähän ryhmään kuuluvia tiloja ovat mm.: Tavanomainen flunssa (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume). 
Poskiontelotulehdusepäily. Sairauslomatodistustarve. Lausunnot. Reseptin uusinta. Verenpainemittaus. 
Pitkäaikaiset, pysyvät ja krooniset oireet ja sairaudet, joissa EI OLE tapahtunut äkillistä huononemista. Ei saa aikaa 
omalle terveysasemalle. Tk:ssa otettujen röntgenkuvien tai laboratoriotutkimusten tulkinta. Näppylöiden, luomien ja 
pattien näytöt. Päihtyneet ilman sairausoireita. Psykiatriset lievät ongelmat (masennus, ahdistuneisuus, 
unettomuus). Väsyneisyys. Paha olla. Hyväkuntoinen ripulipotilas. Pitkäaikainen huimaus ja päänsärky. TULES 
säryt ja kolotukset ilman traumaa tai merkittävää toiminnanvajausta. Ihottumat. Korvien tarkastus ilman selviä 
tulehdusoireita. Virtsatieinfektioepäily ilman merkittäviä oireita. Sukupuolitautiepäily. 


