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Johdanto: merimiesten terveys
(Pääasiallinen lähde: Rinne H et al. (2015) Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja 

kuolleisuus. Loppuraportti)

 laivatyö on henkisesti ja fyysisesti 
raskasta

 merenkulkijoiden kuolleisuus ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 
on muita palkansaajia yleisempää

 kuolleisuus on 1,3-kertaista muihin 
palkansaajiin verrattuna sekä miehillä 
että naisilla

 alkoholiperäiset kuolemat ja 
keuhkosyöpä merenkulkijoilla ovat 
muita palkansaajia yleisempää, 
miehillä myös hengityselinsairauksiin 
liittyvä kuolleisuus

 altistuminen aluksilla kuljetettaviin vaarallisiin aineisiin on yksi potentiaalinen 
terveysriski laivaväelle

Vakioidut kuolleisuussuhteet 2001-
2015, tummennetut eroavat tilastollisesti 
merkittävästi kaikista palkansaajista
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Historian esimerkki

”…Mutta kaikista muista kauheuksista 
tämä oli kaikista pahin: joidenkin 
miesten ikenet kasvoivat heidän 
hampaidensa yli, sekä ylhäällä että 
alhaalla, jolloin he eivät pystyneet 
syömään millään tavalla ja kuolivat 
tähän tautiin. 19 miestä kuoli ja se 
patagonialainen jättiläinen ja intiaani 
Brasilian maasta. 25 tai 30 miestä 
sairastui, jotkut käsistä, jaloista tai 
muista paikoista, jolloin vain 
muutama pysyi terveenä. Jumalan 
armosta minä en sairastunut 
mihinkään…”

 keripukkiin menehtyi 
enemmän merimiehiä 
1400-1800 luvuilla kuin 
meritaisteluihin ja 
myrskyihin yhteensä

 C-vitamiinin 
(askorbiinihappo) 
puutostauti

Fernão de Magelhaes teki 
ensimmäisen 
maailmanympäripurjehduksen 
1519–1522, vain 18 miestä 
hänen 237 hengen 
miehistöstään palasi kotiin, ote 
merimies Antonio Pigafettan
muistiinpanoista:

: keripukki
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Nykyisten laiva-apteekkien perusta

 laiva-apteekkilailla (584/2015) kumottiin laiva-apteekeista vanha Merenkulkuhallituksen 
määräys vuodelta 1994

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015) sisältää yksityis-
kohtaiset lääkelistat 

 kaikki alukset jaetaan luokkiin A, B, C ja D sen mukaan, millä etäisyydellä ne liikennöivät 
lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta

 vaarallisia aineita kuljettaville aluksille tarvitaan lisäksi omat lääkkeet ja hoitotarvikkeet 
(MFAG - Medical First Aid Guide) ja jaetaan eri luokkiin kuin edellä A, B ja C, sen mukaan 
miten nopeasti potilas alukselta pääsee myrkytystilanteessa hoitoon

 aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksella on laiva-apteekki sekä että
pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat säädösten mukaiset

 aluksissa, jotka kuljettavat vaarallisia aineita, on oltava kuljetettavan lastin edellyttämät 
lääkkeet ja hoitotarvikkeet, joilla ehkäistään tai hoidetaan vaarallisten aineiden 
aiheuttamia välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia

 ”vaarallisten aineiden laiva-apteekki” tulee olla kaikissa niissä aluksissa, jossa 
kuljetetaan pakattuja vaarallisia aineita (IMDG-koodi) tai vaaralliseksi luokiteltuja 
irtolasteja (IGC-, IBC- ja IMSBC-koodi)

 laivalla tapahtuvaa sairaanhoitoa tuetaan telelääketieteen järjestelmillä (nykyisin 
Telemedical assistance service (TMAS) – järjestelmällä, aiemmin Radio Medical)
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Laiva-apteekin lääkkeet ja hoitotarvikkeet

1. sydän- ja verisuonitautien 
lääkkeet

2. maha- ja suolistotautien lääkkeet

3. kipu- ja kuumelääkkeet

4. hermostoon vaikuttavat lääkkeet

5. allergialääkkeet

6. hengistystie- ja 
keuhkosairauksien lääkkeet

7. infektioiden lääkkeet, antimikrobit

8. elvytys- ja myrkytyslääkkeet

9. haavan ja ihon hoitoaineet

10. silmätautien lääkkeet

11. korva- ja nenätautien 
lääkkeet

12. paikallispuudutteet

13. hampaanhoitovalmiste

14. naistentautien lääkkeet

15. jäykkäkouristustehoste

16. huuhtelu- ja 
puhdistusliuokset

17. diagnostiset valmisteet

18. hoitotarvikkeet
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Esimerkki: laiva-apteekin sisältö
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Pelastusveneet ja -lautat

Esimerkki laatikosta, jossa säilytetään 
laiva-apteekin sisältämiä lääkkeitä (lähde: 

Nurmi R-L ja Mertaniemi T, Opinnäytetyö, 
2013, Hoitotyön koulutusohjelma, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu)
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Myrkytyslääkkeiden vaikutuspaikkoja ja –mekanismeja
(lähde: Hoppu K. ja Pajarre-Sorsa S. Duodecim 2004;120:485–93)
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Tärkeimmät “vasta-aineet” (antidootit) eli myrkytyslääkkeet
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Vaarallisia aineita sisältävän lastin
edellyttämät lääkkeet aluksella
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Vaarallisia aineita sisältävän lastin
edellyttämät hoitotarvikkeet aluksella
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MFAG-diagnoosi aluksella

Is the chemical
known?

Yes

No

What is the casualty’s present state?

1) Breathing is rapid, shallow, difficult, irregular or deep Table 3 and appendix 3

2) The casualty has a cough, wheezing, hoarseness or severe breathlessness Table 9 and appendix 9

3) The pulse is slow, weak or rapid Table 11 and appendix 11

4) Blisters, burns or frost-bite are present Table 8 and appendix 8

5) The casualty is in a coma Table 4 and appendix 4

6) The casualty has convulsions (seizures, fits) Table 5 and appendix 5

7) The casualty is vomitting Table 10 and appendix 10

8) The casualty is restless, excited, confused or halluciating Table 6 and appendix 6

9) The casualty is jaundiced Table 15 

10) Urine output is decreased or absent Table 12 and appendix 12

11) Blood is in the urine, vomit or stool; the gums are bleeding; 

there are small heamorrhages in the skin Table 14

Calcium oxide, calcium hydroxide (table 7)
Phosphorous (table 8)
Coumarin derivated pesticides (table 14)
Hydrofluoric acid, hydrogen fluoride (table 16)
Organophosphorous and carbamate insecticides (table 17)
Cyanides (table 18)
Methanol and ethylene glycol (table 19)
Radioactive material (table 20)

Specific treatments
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MFAG-esimerkki: fluorivety ja -happo
 fluorivety on vahva happo

 teollisuuskäyttö mm. öljyn jalostuksessa 
ja teräksen valmistuksessa

 höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden 
syöpymiä ja keuhkopöhön sekä 
sydämen rytmihäiriöitä

 syövyttää ihoa ja ihonalaista kudosta ja 
aine voi tunkeutua syvälle kudoksiin
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Loppupäätelmät
1. laivatyö on henkisesti ja fyysisesti raskasta

2. laivaväkeä uhkaavat monet sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät

3. jo historian esimerkeistä voidaan oppia, että merenkävijöitä uhkaavat 
terveysriskit lisääntyvät merimatkan ajallisen keston myötä ja etäisyyden 
kasvaessa lähimmästä maasta

4. keskinen laivalla tapahtuvan sairaanhoidon tuki toteutetaan 
telelääketieteen järjestelmillä (Telemedical assistance service, TMAS)

5. modernin laiva-apteekin tarkoitus on varmistaa laivaväen mahdollisuus 
saada asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella sairastumis-
tapauksissa ja tapaturmissa

6. vaarallisia lasteja kuljetettaessa lääkkeiden (”vasta-aineiden” eli 
antidoottien) ja hoitotarvikkeiden on tarkoitus ehkäistä ja hoitaa 
vaarallisten aineiden aiheuttamia välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia 
myrkytystilanteissa aluksella

7. vaarallisten aineiden aiheuttamille onnettomuuksille on laadittu joidenkin 
aineiden suhteen tarkkoja yksittäisiä ja kaikille vaarallisille aineille yleisiä 
mutta yksiselitteisiä ohjeita välittömään ensiapuun myrkytystilanteeseen 
aluksella
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