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Päiväkirurgia

Puheenjohtajalta

Anita K enakkala

Kohti syksyn haasteita
Ihanan aurinkoisen kesän jälkeen on virtaa taas vuoden
seuraaviin haasteisiin. Tämän syksyn seuraava tärkeä tapahtuma onkin Joensuun opintopäivät 27.10 -28.10.2011.
Ilmoittautukaa opintopäiville hyvissä ajoin niin se helpottaa järjestäjien toimia. Pinsetti-lehdessä sekä Forna:n nettisivuilla on lisää tietoa asiasta.
Eornan, European operating room nurses association,
kokous järjestetään syksyllä Helsingissä ja sinne tulee jokaisesta 24 :stä osallistujamaasta kaksi edustajaa. Eornan
edustajana olen järjestelemässä kokousta. Suomella on nyt
myös järjestämisvastuu Nornan, Nordic operating room
nurses association, kongressille 2014. Hallituksen päätöksellä järjestämme Norna-kongressin Espoon, Vantaan tai
Helsingin opintopäivien yhteydessä 2014. Euroopasta on
helpointa matkustaa näihin kohteisiin eivätkä liittymälennot aiheuta lisäkustannuksia. Tämä on yksi syy siihen, että
Norna-kongressi järjestetään jossain näistä kaupungeista.
Opintopäivien yhteydessä järjestettävä Norna-kongressi tuo
opintopäiviin kansainvälistä tunnelmaa.
Apurahatkin tulevat syyskuussa hakuun ja hakulomake
löytyy Forna:n nettisivuilta. Yhdistyksen apuraha pysyy
korotettuna eli jaamme yhdistyksen omaa apurahaa 2011
syksyllä 4000 € ja nyt painotamme Eorna-kongressia, kun
keväällä painotimme vastaavasti Norna-kongressia. Lisäksi
firmojen myöntämiä apurahoja on jaossa niin kuin ennenkin. Kansainvälisyys on erittäin tärkeää niin yksilötasolla
kuin ryhmässäkin ja niinpä patistan teitä lähtemään kansainväliseen / kotimaiseen koulutukseen apurahoja hyväksikäyttäen. Apurahoja siis hakemaan! Kongresseja on paljon
eikä läheskään kaikkia ole meidän koulutuskalenterissamme eli sopivan koulutuksen löytyessä sitä vaan järjestelemään ja apurahoja anomaan. Hakea voi myös tutkimus- ja
kehittämisrahaa. Katso hakukriteereistä ja -menettelystä
tarkemmin Forna:n sivuilta.

Päiväkirurgisessa toiminnassa yhdistetään leikkaussaliolosuhteet vaativa toimenpide ja sen polikliininen toteutus. Päiväkirurgisen toiminnan etu potilaalle on lyhentynyt sairaalassaoloaika ja mahdollisimman vähäinen häiriö potilaan
jokapäiväiseen elämään. Lapsipotilaiden kohdalla etuna on se,
ettei lasta tarvitse erottaa perheestään. Potilaan kustannukset
pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Entistä suurempia kirurgisia toimenpiteitä ja leikkauksia onnistutaan tekemään kivunhoidon ja leikkausten kehittymisen myötä.
Päiväkirurgisen toiminnan etuna pidetään myös leikkauksen suorittamista ilman, että sairaalan sairaansijoja sidotaan
päiväkirurgisena toteutettavaan kirurgiaan. Potilaat tulevat
saman päivän aamuna ja kotiutuvat yleensä saman päivän
iltana. Näin sairaansijat voidaan käyttää raskasta kirurgista
hoitoa tarvitseville potilaille.
Päiväkirurgiassa erittäin hyvän suunnittelun lisäksi tavoitellaan myös nopeaa läpimenoaikaa, joka taas lyhentää odotusaikaa hoidonvarauksessa (jonossa). Useampi potilas kyetään hoitamaan samoilla resursseilla.
Potilaan on otettava vastuu omasta hoidosta ennen ja jälkeen
leikkauksen -tässä tarvitaan potilaan omaa motivaatiota. Ohjaus onkin järjestetty yksilöllisesti ja kirjallisilla kotihoito-ohjeilla. Potilaalla on mahdollisuus yhteydenottoon leikkauksen
jälkeisenä päivänä ja tämä lisää myös turvallisuutta.
Päiväkirurgisesti hoidetaan pääosa perusterveiden ihmisten
tavallisista, kirurgiaa vaativista taudeista, kuten tyrät, sappikivitauti, laskimosairaudet. peräpukamat ym. Ortopedian ja
traumatologian osalta näitä ovat mm. niveltähystykset, osteosynteesimateriaalien poistot ja jalkaterän alueen leikkaukset,
plastiikkakirurgian osalta lipoinjektiot, blepharoplastiat, pienet plastiikkakirurgiset toimenpiteet. Päiväkirurgisesti hoidetaan myös käsikirurgiaa (Lähde: Hus.fi).
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Minna L assila

Taitavaa suunnittelua ja yhteistyötä
Tämän syksyn Pinsetin teemana on päiväkirurgia. Useammalle paikkakunnalle on valmistunut upeita uusia päiväkirurgisia yksiköitä, joissa työskennellään tarkasti suunniteltujen ja
toimivien tilojen puitteissa kuin myös uusimman teknologian
parissa. Pääsemme kurkistamaan Jyväskylän päiväkirurgiseen toimintaan sekä Hämeenlinnan Mehiläisen päiväkirurgiseen toimintaan, joka muutti uusiin tiloihin viime vuonna
sekä myös Oulun uuden avohoitotalon päiväkirurgiseen toimintaan, jonka uudet tilat avattiin asiakkaille tämän vuoden maaliskuussa. Näistä voimme saada uusia ideoita myös
omaan toimintaamme tai jopa uusien tilojen ja toimintaprosessien suunnittelemiseen, jos sellainen on ajankohtaista.
Hoitomenetelmät ja hoitoprosessit kehittyvät jatkuvasti, mutta usein sairaaloiden tilat ovat vanhoja ja eivät välttämättä
vastaa uusien hoitoprosessien vaatimuksia. Työympäristöt
ovat toimintaa ajatellen puutteellisia, eivätkä vastaa potilaan
tai hoitohenkilökunnan tarpeita. Parempaan tehokkuuteen
ja laatuun pyrkiminen vaatii prosessissa olevien heikkouksien
tunnistamista. Toiminta tulisi olla joustavaa ja hyvin suunniteltua tehokkaan toiminnan ja laadun takaamiseksi ja tätä
kautta hyvin suunniteltu tilojen käyttö nouseekin erittäin keskeiseksi tekijäksi.

Vuosikokouskutsu

Uuden yksikön suunnittelu on monivaiheinen ja vaativa
prosessi, joka ei käsittele ainoastaan tiloja ja materiaaleja tai
teknologiaa, vaan sitä kautta haetaan usein radikaalejakin
muutoksia itse koko yksikön toimintamalliin ja hoitoprosessiin. Suunnittelu pitää sisällään isoja vaativia kokonaisuuksia,
joka kätkee sisälleen usean eri ammattiryhmän toimivan yhteistyön, jolle on varattava riittävästi aikaa ja asiantuntemusta
sekä resursseja. Hyvän suunnittelun pohjana on toimitilojen
tarkoitus ja hoitoympäristön vastaaminen sekä asiakkaan että
hoitohenkilökunnan tarpeisiin. Suunnitteluvaihe on myös
taloudellisesti ratkaisevaa ja ’hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty’ eli itse yksikön rakentamisvaihe helpottuu. Hyvä suunnittelu takaa myös sen, että yksiköstä tulee tarpeita vastaava
ja yhteensopiva toiminnallinen kokonaisuus. Toimintaympäristön viihtyvyys ja turvallisuus ovat myös tärkeitä asioita
yksikön suunnittelussa.
Suunnitteluprosessissa on mietittävä tarkkaan, mikä on tulevan yksikön toimintaprosessi ja tavoitteet. On kuunneltava
hoitohenkilökuntaa ja mietittävä yksikköä itse asiakkaiden
tarpeista lähtien. On huomioitava, että potilas on asiakas ja
kysyntä ohjaa prosesseja. Hyvä toimintaympäristö tukee asiakasta itsenäisen toiminnan vahvistamiseen, koska sairaalassaoloaika jää varsin lyhyeksi ja toipuminen ja itsenäinen
toiminta alkaa heti toimenpiteen jälkeen hoitohenkilökunnan
avustuksella. Suunnittelu palvelee siis potilaan hoitoa ja prosessia.
Hyvän toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi tulee
miettiä tarkkaan, mitkä tilat ja toiminnot on sijoitettava lähekkäin ja mitkä kauemmaksi toisistaan. Näin toiminta muodostuu joustavaksi ja tehokkaaksi, joka pitää sisällään myös
uudet teknologiset ratkaisut ja logistiikan. Kun uusi yksikkö
on valmis alkaa henkilökunnan koulutus ja perehdyttäminen
uusiin tiloihin ja toimintaan, että saadaan aikaan kokonaisuudessaan hyvin toimiva palveluketju.

Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Joensuun opintopäivien yhteydessä Itä-Suomen Yliopistolla torstaina 27.10.2011
klo 10.30 - 11.30 Careliasalissa (luentosali 2).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät (11§) asiat ja sääntömuutokset.
Vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat ovat jäsenistön luettavissa kotisivuilla syyskuun alusta
alkaen. Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus
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Päiväkirurgia palvelee väestöä
Ansa Iivanainen

Vuonna 2008 ilmestyi Torkin ym. loppuraportti päiväkirurgiasta. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet SITRA ja HUS. Hankkeeseen sisältyi osio hoitohenkilökunnan
osaamisvaatimuksista, joita ovat:

Esh, TtL, opettaja , Mikkelin ammattikorkeakoulu

Heli Finnberg

AMK perioperatiivinen sairaanhoitaja, OYS
Kuvat: Heli Finnberg

Päiväkirurgia on ennalta suunniteltua
väestöä palvelevaa leikkaustoimintaa,
jossa potilas saapuu ja poistuu sairaalasta leikkauspäivän aikana. Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä on viime
vuosina kasvanut voimakkaasti. Päiväkirurginen toiminta on keskittynyt erillisiin päiväkirurgisiin yksiköihin, joissa
on panostettu potilaan vastaanotto- ja
valmistelutiloihin sekä heräämötiloihin.
Päiväkirurgisen potilaan kokonaisaika sairaalassa on korkeintaan 12 tuntia. Leikkausmenetelmien ja kivunhoidon kehittyessä yhä
enemmän voidaan kirurgisia toimenpiteitä
tehdä päiväkirurgisesti. Potilaan perussairaudet eivät yleensä ole päiväkirurgian vasta-aiheet, jos potilaan yleistila ja suorituskyky ovat
hyvät.

Toiminta ja tilat
Päiväkirurgian toiminta ja tilat ovat kehittyneet normaalin leikkaustoiminnan pohjalta.
Mikä selittää eri maiden erilaiset toimintamallit. Päiväkirurgian yksiköt voivat olla joko
itsenäisiä, erillisiä yksiköitä tai ne voivat kuulua itsenäisenä yksikkönä sairaalaan. Päiväkirurgia voi toimia muun yksikön esim. keskusleikkausosaston yhteydessä. Sillä voi olla
yhteistä henkilökuntaa, laitteistoa, välineitä
tai tiloja leikkausosaston tai muun osaston
kanssa. (Kotilainen & Räikkönen 2008.)

Paivakirurgia

Saapuminen päiväkirurgiseen
yksikköön
Hoitoprosessin mukaisesti potilas kulkee ilmoittautumisesta pukuhuoneeseen, valmistelutilaan, leikkaussaliin/toimenpidehuoneeseen, heräämöön (1. ja 2. vaiheen) ja poistuu,
kun hän täyttää kotiuttamiskriteerit. Toisen
vaiheen heräämö lisää heräämön kapasiteettia
ja potilasvaihtoa ja sinne voidaan tulla suoraan
leikkaussalista. Heräämöpaikkoja tarvitaan
sen mukaan, paljonko ja mitä toimenpiteitä
tehdään. (Kotilainen & Räikkönen 2008.)

Päiväkirurgisen sairaanhoitajan tulee hallita päiväkirurginen hoitoprosessi, jotta hän
pystyy koordinoimaan ja integroimaan omaa
työtään päiväkirurgiseen prosessiin ja sen tavoitteisiin. (Iivanainen ym. 2011, Sinivuo &
Paavilainen 2011.)

n Vastuullisuus hoitotyön asiantuntijana
n Laaja työkokemus
n Vuorovaikutustaidot
n Taito ohjata ja opettaa
Potilaan ohjausta ennen päiväkirurgista toimenpidettä.

n Yhteistyötaidot

Päiväkirurgisen toimenpiteen toimintaohjeet vaihtelevat eri sairaaloissa. Joissakin sairaaloissa potilaat käyvät preoperatiivisella
käynnillä, jolloin potilas tapaa omahoitajan,
anestesialääkärin, tutustuu toimenpidepaikkaan ja kulkureitteihin. Joissakin sairaaloissa/
tapauksissa riittää lääkärin kirjoittama lähete
ja potilas saapuu sairaalaan toimenpideaamuna. Tällöin korostuu potilaan ohjaus hänen
valmistautuessaan päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Uusien erilaisten anestesiavaihtoehtojen ansiosta potilaan toipuminen leikkauksesta on nopeutunut. Tämä on vaikuttanut
siihen, että yhä suurempia potilasmääriä pystytään leikkaamaan saman päivän aikana. (Iivanainen ym. 2011, Kangas-Saarela 2011.)

n Tekniset taidot

Kun potilaalle lähetään kutsu toimenpiteeseen, tulee siinä selkeästi ilmaista minä päivänä ja mihin kellonaikaan potilaan odotetaan
saapuvan. Kutsukirjeessä myös kerrotaan,
miten potilaan tulee valmistautua toimenpiteeseen ja sekä kotiutukseen liittyviä asioita.
Päiväkirurgiseen toimenpiteeseen saapuva
potilas tulee motivoida ohjauksen, neuvonnan ja huolenpidon avulla, koska hän joutuu
ottamaan itsestään moninkertaisen vastuun
sairaalapotilaaseen verrattuna. Potilasta tulee
myös informoida, miten menetellä, jos tulee
este päiväkirurgiseen yksikköön saapumiselle. (Iivanainen ym. 2011, Kangas-Saarela
2011.)

Sairaanhoitajan lisävaatimukset
Koska päiväkirurgia on lyhyt hoitotapahtuma,
nopeatempoinen ja potilaskontaktit jäävät lyhyeksi, edellyttää se hoitohenkilökunnalta
erityisosaamista. Myös potilaan ja hänen perheensä kulttuuritausta asettaa vaatimuksia
yksilölliselle huomioimiselle. Päiväkirurgiselta sairaanhoitajalta edellytetäänkin vahvaa
tieto-, taito- ja kokemuspohjaa hoitotyössä.

n Muutosvalmius
n Muuttuvien tilanteiden hallinta
n Kokonaisuuksien hallinta
n Kyky toimia itsenäisesti
n Tutkiva ja kehittävä työnote
n Luova palveluosaaminen
n Prosessien ymmärtäminen
n Ammattialan kehityksen seuraaminen
n Tulevaisuuden ennakoiminen
n Kyky työskennellä monipuolisesti
yksikön sisällä eri toimipisteissä

Toimenpide ja sen edut
Päiväkirurginen toimenpide tehdään aina
leikkaussaliolosuhteissa laskimosedaatiossa,
yleisanestesiassa, laajassa puudutuksessa tai
paikallispuudutuksena. Toisinaan käytetään
lyhytvaikutteisia nukutusaineita, jolloin käytetään yleensä larynxmaskia.
Leikkausjonoissa on potilaita, jotka ovat valmiita tulemaan leikkaukseen lyhyelläkin varoitusajalla, peruutuspaikalle. Tämä helpottaa
hoidon suunnittelua tekevän hoitajan työtä ja
vähentää leikkaussalin tyhjäkäyntiä. Päiväkirurgisen toiminnan etuja ovat mm.
- lyhyt sairaalassaoloaika
- sairaansijojen tehokas käyttö
- toiminnan tehostuminen
- kustannusten säästö, koska henkilöstö ei tee
yö- ja viikonlopputöitä
- kuljetus- ja siirtotehtävät minimissä, koska
potilaat liikkuvat jalan
- perheyhteys säilyy esim. lasta ei tarvitse
erottaa perheestä
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Hoitotakuu
Hoitotakuun tultua voimaan erikoissairaanhoidossa 1.3.2005, päiväkirurgiset yksiköt
ovat joutuneet lisäämään leikkausten määriä.
Näitä leikkauksia on tehty päiväkirurgisissa
yksiköissä ympäri Suomea iltaisin vapaaehtoisena lisätyönä. Tällöin potilas tulee sairaalaan
iltapäivällä, leikataan illan aikana ja kotiutuu
myöhemmin illalla Tämän avulla sairaanhoitopiirit ovat saaneet leikkausjonot pysymään
hoitotakuussa ja leikkaussalit ovat entistä tehokkaammassa käytössä.

Hoitotyön periaatteet
Päiväkirurgisessa hoitotyössä korostuvat hoitotyön periaatteista itsemääräämisoikeus, turvallisuus, hoidon jatkuvuus ja perhekeskeisyys.
Potilaan itsemääräämisoikeus perustuu lakiin
potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785,
muutos 653/2000). Potilaan kanssa neuvotellaan
hänelle sopivin ajankohta tulla toimenpiteeseen.
Lisäksi keskustellaan anestesiamuodosta, esilääkityksestä ja kivunhoidosta sekä kotiutuksesta.
Potilaan turvallisuus varmistetaan noudattamalla aseptisia työtapoja, huolehditaan laitteiden
toimivuudesta, toimenpiteen sujuvuudesta, jota
tekevät ammattitaitoiset sairaanhoitajat. Turvallisuutta lisää myös se, kun potilaan kanssa keskustellaan kotiutuskriteereistä ja potilas tietää,
milloin hän on kotiutuskelpoinen. Yhteydenotto
toimenpidettä seuraavana päivä on myös turvallisuuden tunteen lisääjä.
Hoidon jatkuvuus mahdollistetaan huolellisella
kirjaamisella ja sillä, että potilaalla on omasairaanhoitaja potilaan sairaalassaoloajan. Omasairaanhoitaja huolehtii potilaan ja tarvittaessa
myös omaisten ohjauksesta. Hoidon jatkuvuutta
lisää moniammatillinen yhteistyö. Perhekeskeisyys toteutuu, kun potilas tarvitsee saattajan
kotiutuessaan ja toimenpidettä seuraavana yönä.
Lapsipotilailla vanhemman läsnäolo on välttämätön. (Iivanainen ym. 2011.)

tulee olla vastuullinen omainen tai tuttava,
joka hakee potilaan sairaalasta kotiin tai on
vastassa kotona taksin tuodessa hänet ja on
potilaan tukena leikkauksen jälkeisen yön.
(Iivanainen ym. 2011, Kangas-Saarela 2005.)

Kotiuttaminen
Potilaan toipuminen määrittää sen, missä
vaiheessa hänet kotiutetaan. Toisinaan heräämössä vietettyä aikaa voidaan lyhentää. Kun
potilaan ajan ja paikantaju ovat palautuneet ja
he pystyvät istumaan, tulee potilasta rohkaista kävelemään avustettuna. Korttilan (2005)
mukaan kotiutuskriteerit ovat seuraavat:
- Vakaat vitaalitoiminnot
- Potilaan on
		
n oltava orientoitunut paik-		
		
kaan ja aikaan
		
n pystyttävä kävelemään il-		
		
man tukea
		
pystyttävä
pukeutumaan itse
n
		
pystyttävä
tarvittaessa 		
n
		
juomaan ja virtsaamaan
- Potilalla ei saa esiintyä
		
n liiallista pahoinvointia tai
		
oksentelua (=lääkitys ei auta)
		
liiallista
kipua (=tarvitsee
n
		
injisoitavia kipulääkkeitä)
		
n verenvuotoa tai tihkuttamis		
ta haavasta
- Anestesialääkäri ja/tai kirurgi kotiuttavat potilaan tai sen voi tehdä sairaanhoitaja tiukkojen kotiuttamiskriteerien
perusteella. Potilaalle on annettava
suulliset ja kirjalliset ohjeet kotiuttamisen jälkeistä aikaa varten
- Potilaalla on oltava vastuullinen saattaja kotimatkaa varten ja kotona ensimmäisen leikkauksenjälkeisen yön ajan.
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Loppusanat
Päiväkirurgia on kiireettömän leikkaushoidon
ensisijainen vaihtoehto, koska se on kustannustehokkaampi toteuttaa kuin hoito vuodeosastolla. Nopea toipuminen ja oikein ajoitettu kotiutus mahdollistavat päiväkirurgisen
toimenpiteen onnistumisen. Suomalaiset potilaat ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä
päiväkirurgiseen toimintaan (Kotilainen &
Räikkönen 2008).
Päiväkirurgiassa tilastojen mukaan vakavia komplikaatioita esiintyy harvoin. Lievä
komplikaatio voi estää potilaan kotiutumisen
toimenpidepäivänä, rajoittaa toimintakykyä
tai pitkittää toipumista. Päiväkirurgisesti hoidetaan yli puolet kiireettömistä leikkauksista
Suomessa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu
päiväkirurgia säästää terveydenhuollon kustannuksia ja mahdollistaa potilaan toipumisen nopeasti ja miellyttävästi sekä varhaisen
kotiutuksen. n
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Monet yleissairaudet tai korkea ikä eivät ole
enää este päiväkirurgiselle toimenpiteelle
mutta potilaiden tulee täyttää tietyt fyysiset,
psyykkiset ja sosiaaliset valintakriteerit. Fyysisistä valintakriteereistä vastaa lääkäri, joka
tutkiessaan potilaan määrittelee hänen ASA
–luokkansa. Kaikkiin ASA –luokkiin kuuluvia potilaita voidaan hoitaa, jos potilaan yleissairaus on hoidolla saatu vakaaksi. Potilaan
tulee kuitenkin pystyä liikkumaan ja ottaa aktiivisesti osaa omaan hoitoonsa. Psyykkisinä
valintakriteereinä korostuvat motivoituneisuus toimenpiteeseen, yhteistyökykyisyys ja
kiinnostus omaan hyvinvointiin. Sosiaalisena
valintakriteerinä on vaatimus, että potilaalla

Vastaanottosihteeri työssään.

Paivakirurgia

Valintakriteerit potilaan parhaaksi
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Päiväkirurgisen potilaan
valintakriteerit
K ristiina Mattila

Anestesiologian erikoislääkäri, LT
vs. osastonylilääkäri
HYKS, Jorvin sairaala
Päiväkirurgian yksikkö

Leikkausten jälkeiset sairaalassaoloajat ovat
lyhentyneet, ja yhä useammat potilaat voidaan
kotiuttaa turvallisesti jo leikkauspäivänä.
Viime vuosina Suomessa noin puolet kiireettömästä kirurgiasta on suoritettu päiväkirurgisesti ja tulevaisuudessa leikkauspäivänä
kotiutuvien potilaiden osuus tulee edelleen
lisääntymään. Esimerkiksi Iso-Britanniassa
päiväkirurgian tavoitteeksi on asetettu 75 %
kiireettömästä kirurgiasta. Päiväkirurgian
suosiota lisäävät lyhyisiin hoitoaikoihin tyytyväiset potilaat sekä vähentyneestä vuodeosastopaikkojen tarpeesta syntyneet säästöt.
Oikea potilas - ja toimenpidevalinta ovat sujuvan päiväkirurgisen toiminnan edellytyksiä.
Avainasemassa on jokaisen potilaan yksilöllinen leikkausta edeltävä arviointi ja ohjaus.
Leikkausta edeltävä arviointi suoritetaan samoja periaatteita noudattaen kuin leikkauspotilailla yleensä. Toimenpiteiden ja potilaiden
valintaan vaikuttavat myös leikkausyksikön
ominaisuudet ja henkilökunnan kliininen
kokemus. Sairaalassa suoritettaviin päiväkirurgisiin toimenpiteisiin voidaan hyväksyä
vaativampia potilaita ja toimenpiteitä kuin sairaalasta erillään toimiviin yksikköihin, joissa
komplikaatioiden hoito ja ennalta suunnittelematon leikkauksen jälkeinen sairaalahoidon
tarve ovat vaikeammin toteutettavissa.

Paivakirurgia

Päiväkirurgiset toimenpiteet
Valittaessa potilasta päiväkirurgiseen toimenpiteeseen arvioidaan, mahdollistavatko suunniteltu toimenpide yhdessä potilaan yleistilan
ja optimaalisen anestesiamuodon kanssa turvallisen kotiutumisen leikkauspäivänä. Lisäksi arvioidaan potilaskohtaisesti leikkauksen
jälkeisten komplikaatioiden riskit sekä niiden
hoitomahdollisuudet. Toimenpiteet, joihin
liittyy nestehoidon tai verensiirtojen tarve tai
vaativa kivunhoito eivät sovellu päiväkirurgiaan. Potilaan kotiutuessa kivun ja pahoinvoinnin tulee olla hallinnassa suun kautta
otettavalla lääkityksellä, eikä leikkausalueella
saa esiintyä vuotoa. Potilaan tulee kyetä liikkumaan itsenäisesti ja istumaan ongelmitta

autossa kotimatkan ajan. Lähin sairaala tai
hoitopaikka tulisi olla enintään tunnin matkan päässä kotoa.
Tyypillisiä päiväkirurgisesti suoritettavia
leikkauksia ovat polven ja olkapään tähystysleikkaukset, nivustyräleikkaukset, laparoskooppiset sappileikkaukset, suonikohjuleikkaukset, useat korva -, nenä - ja kurkkutautien
toimenpiteet sekä kaihileikkaukset. Esimerkkejä aiemmin pääsääntöisesti lyhytjälkihoitoisista toimenpiteistä, joissa leikkauspäivänä
kotiutuminen on lisääntymässä ovat laparoskooppiset fundoplikaatiot, rintojen pienennysleikkaukset, eturauhasen liikakasvun
hoitoon liittyvät toimenpiteet, kilpirauhasen
leikkaukset ja rintasyöpäleikkaukset.

Päiväkirurgiset potilaat
Laajojen seurantatutkimusten perusteella
päiväkirurgia on turvallista. Päiväkirurgiaan
valituilla potilailla esiintyy harvoin vakavia
haittatapahtumia, kotiutuminen tapahtuu
yleensä suunnitelmien mukaisesti ja potilaat
joutuvat harvoin palaamaan toimenpiteestä
johtuvista syistä sairaalahoitoon kotitutumisen jälkeen. Päiväkirurgisten leikkausten jälkeen ei ole todettu enempää vaikeaa sairastumista tai kuolleisuutta kuin verrokkiväestöllä,
joka ei ole ollut leikkauksessa. Päiväkirurgia
sopii terveille potilaille tai potilaille, joilla perussairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa,
yleistila on vakaa ja kotiolosuhteet mahdollistavat turvallisen kotitutumisen. Kotona tulee
ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuorokauden aikana olla seurana vastuullinen aikuinen
huolehtimassa turvallisen hoidon toteutumisesta. Potilaiden ja vastuuhenkilöiden tulee
olla motivoituneita leikkauspäivänä tapahtuvaan kotiuttamiseen ja kyetä vastaanottamaan
ja ymmärtämään ohjeita.
Korkea ikä tai yksittäiset sairaudet, esimerkiksi verenpainetauti ja astma, voivat lisätä
lyhytkestoisten perioperatiivisten haittatapahtumien esiintymistä päiväkirurgiaan valituilla potilailla, mutta ne ovat asianmukaisesti
hoidettuna harvoin esteenä kotitutumiselle
leikkauspäivänä. Suomalaisissa sairaaloissa
korkeaa ikää, ASA 3 -luokkaa tai lihavuutta
ei yksittäisinä tekijöinä pidetty esteenä päiväkirurgiselle hoidolle. Vuonna 2007 suori-

tetussa laajahkossa seurantatutkimuksessa
65–74-vuotiaiden osuus suomalaisista päiväkirurgisista potilaista oli 9 % ja 75–84-vuotiaiden potilaiden osuus 3 %. ASA 3 -luokan potilaita aineistossa oli vain 7.1 %. Tulevaisuudessa
näiden potilasryhmien osuus päiväkirurgiassa
tulee lisääntymään.

ASA-luokka
Useissa tutkimuksissa päiväkirurgiaan valituilla ASA 3 -luokan potilailla ei ole leikkauksen jälkeen todettu esiintyvän enempää
komplikaatioita ASA -luokkien 1 - 2 potilaisiin verrattuna. ASA -luokkaan 4 kuuluvat
potilaat voivat soveltua paikallispuudutuksessa ja kevyessä sedaatiossa suoritettaviin matalan riskin päiväkirurgisiin toimenpiteisiin
edellyttäen, että leikkauksen jälkeinen hoito
ja seuranta ovat turvallisesti toteutettavissa
kotioloissa.

Korkea ikä
Kirurgisten toimenpiteiden tarve lisääntyy
väestön ikääntyessä. Pelkästään korkea ikä ei
ole esteenä päiväkirurgisesti suoritettavalle
toimenpiteelle. Ikävuosia tärkeämpiä tekijöitä potilasvalinnassa ovat yleistila ja fyysinen
suorituskyky. Iäkkäät potilaat voivat jopa
hyötyä lyhyestä sairaalassaoloajasta ja kokea
vähemmän leikkauksen jälkeisiä kognitiivisia
häiriötä toipuessaan tutuissa kotiolosuhteissa. Iäkkään potilaan kotiutumisen esteeksi
muodostuu tavallista useammin vastuullisen
ja riittävän hyväkuntoisen seuralaisen puuttuminen, mikä tulee huomioida potilaan yksilöllisessä leikkausta edeltävä arvioinnissa.
Laajassa yhdysvaltalaisessa yli 65-vuotiaille
päiväkirurgisille potilaille suoritetussa tutkimuksessa korkea, yli 85 vuoden ikä, vakavat
yleissairaudet, osastohoitojakso puolen vuoden sisällä ennen leikkausta sekä vaativampi
kirurginen toimenpide lisäsivät leikkauksen
jälkeisten komplikaatioiden riskiä.

Lihavuus
Lihavuus (BMI 30 – 35 kg/m2) ei yksittäisenä
tekijänä ole este päiväkirurgialle. Vaikeasti
lihavan potilaan (BMI > 35 kg/m2) soveltuvuuden arviointi perustuu potilaan yleiseen
terveydentilaan ja suorituskykyyn, muiden
sairauksien vaikeusasteeseen sekä suunniteltuun toimenpiteeseen ja anestesiamuotoon. Eri
yksiköissä ”päiväkirurgisesti hyväksyttävän”
painoindeksin ylärajat vaihtelevat kliinisen
kokemuksen perusteella. Esimerkiksi erikoistuneet tiimit kotiuttavat lihavuusleikkausten
jälkeen tarkoin valittuja potilaita turvallisesti
jopa leikkauspäivänä.
Vaikeasti lihavilla potilailla obstruktiivisen
uniapnean ja siihen liittyvien leikkauksen jäl-
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Lopuksi
Nykykäsityksen mukaan leikkauspäivänä kotiutumisen tulisi olla ensisijainen vaihtoeh-

to, kun suunnitellaan kiireetöntä kirurgista
hoitoa, mikäli sairaalassa yöpyminen ennen
leikkausta tai leikkauksen jälkeen ei paranna
hoidon toteuttamista tai tulosta.
Kysymys potilaan sopivuudesta päiväkirurgiaan, onkin muuttumassa kysymykseksi, onko
jokin syy, miksi potilasta ei voisi kotiutua leikkauspäivänä.
Laadukkaan ja turvallisen päiväkirurgisen

Aikuisen korva-, nenä-ja kurkkutautien
potilaan ajantasaiset ja oikeat esitiedot
HYKS Korvatautien klinikka:

Maija-Leena Iso -Tomu

sh, Päiväkirurginen yksikkö

Pia L aaksonen

sh, Ajanvarauspoliklinikka

Susanna Panula

sh, Polikliininen leikkaus- ja toimenpideyksikkö

Helena R aappana

sh YAMK, vs. hoitotyön kl.asiantuntija,
Operatiivinen tulosyksikkö

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalla
päiväkirurgia on hyvin yleistä. Vuonna 2010
HUS:in Korvaklinikassa 78 % elektiivisesti
leikattavista potilaista hoidettiin päiväkirurgisesti. Hoidon turvallinen ja laadukas
toteutuminen edellyttää hyvää suunnittelua,
potilaan kykyä ottaa vastuuta omasta hoidostaan ja hoidon jatkumisesta vielä sairaalasta
lähdettyään. Nykyään päiväkirurgisten toi-

menpiteiden katsotaan sopivan entistä monisairaammille potilaille ja leikattavien potilaiden keski-ikä on noussut. Muutosta ovat
edistäneet kehittyneemmät anesteologiset
menetelmät ja leikkaustekniset mahdollisuudet. Potilaiden esitietojen merkitys korostuu,
koska hoitojaksot ovat nopeatempoisia ja lyhyitä. Esitiedot auttavat yksilöllisen ohjauksen
suunnittelussa. Esitietokaavakkeen täytyy olla
oikein täytetty ja tietojen ajantasaisia.
Useat KNK-erikoisalan toimenpiteet soveltuvat hyvin päiväkirurgisesti hoidettaviksi.
Tnsillectomia eli nielurisojen poisto on yleisin päiväkirurginen toimenpide Korvaklinikassa. Yksi nenään ja sivuonteloihin kohdistuvia yleisimpiä leikkauksia ovat mm. FESS
(functional endoscopic sinus surgery), jonka
leikkausindikaatioina ovat esim. toistuvat
poskiontelotulehdukset, seulalokeroston tu-

Sairaanhoitaja antaa pre-operatiivista ohjausta puhelimitse Päiväkirurgisessa yksikössä.
Kuva: Timo Löfgren.
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hoidon ylläpitämiseksi kotiutumisen jälkeinen seuranta on entistä tärkeämpää uusien
toimenpide- ja potilasryhmien siirtyessä päiväkirurgian piiriin. n
Kirjallisuusluettelo saatavissa kirjoittajalta.

lehdus tai nenäpolypoosi. Myös septoplastia
eli nenän väliseinän korjausleikkaus on yleinen päiväkirurginen toimenpide. Sen indikaationa on usein vino väliseinä, joka aiheuttaa nenän tukkoisuutta.
Useat KNK-erikoisalan leikkaukset voidaan
tehdä paikallispuudutuksessa. Yleisanestesiassa tehtävien päiväkirurgisten toimenpiteiden täytyy olla lyhyitä, kestoltaan alle 120
minuuttia. Toimenpide ei saa aiheuttaa postoperatiivisesti merkittävää riskiä henkitorven
umpeen turpoamiselle ja kivun hoidon täytyy
onnistua kotona otettavin lääkkein. Postoperatiivisesti nopea liikkeelle lähtö ei saa lisätä
leikkausalueen verenvuodon riskiä merkittävästi. Päiväkirurgisiin kriteereihin kuuluu,
että potilaalla on toimenpidettä seuraavana
yönä yli 16- vuotias henkilö seuranaan. Enimmäismatka sairaalasta kotiin voi olla 100 km
tai matkan enimmäiskesto 1,5 tuntia.

Potilasohjaus
Potilaiden ohjaaminen on keskeisessä asemassa, koska yhä useampi potilas tulee leikkaukseen vain yhden poliklinikkakäynnin jälkeen.
Leikkauspäätös tehdään poliklinikkakäynnin
yhteydessä. Ohjauksen merkitys on korostunut lyhyiden hoitoaikojen, potilaiden heterogeenisyyden ja moniongelmaisuuden lisääntyessä. Päiväkirurgiselta ohjaukselta vaaditaan
nopeatempoisuutta, kiireettömyyttä ja tehokkuutta. Ohjauksen päällekkäisyyttä ja epätietoisuutta potilaan jo saamasta ohjauksesta
vähennetään täsmällisellä ja riittävällä kirjaamisella potilasasiakirjoihin.
Ennen leikkaushoitoa potilas saa ohjusta
monessa eri vaiheessa. Lääkärin antama ohjaus alkaa vastaanotolla jo leikkaushoitoa suunniteltaessa. Pre-operatiivisen soiton yhteydessä sairaanhoitaja käy läpi leikkausta edeltävän
ohjeistuksen. Toimenpideaamuna kerrataan
potilaan saama ohjaus ja potilaan kotiutuessa
lääkäri ja sairaanhoitaja käyvät vielä läpi jälkihoito-ohjeet. Useaan kertaan annettu ohjaus
ei kuitenkaan aina jää potilaan mieleen. Ohjaustilanteessa olisi tärkeää kysyä potilaalta
mitä hän on ymmärtänyt saamastaan ohjauksesta ja miten häntä on ohjattu. uu

Paivakirurgia

keisten hengityskatkosten riski on lisääntynyt.
Jos potilaalla epäillään uniapneaa ja toimenpide suoritetaan yleisanestesiassa tai vaatii opioidi-lääkitystä, ei potilas sovellu kotiutumaan
leikkauspäivänä.
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Leikkauspotilaan esitiedot
Leikkausarvioon tulevan potilaan esitietojen
saaminen ensikäynnillä ja niiden oikeellisuuden tarkistaminen ei aina toteudu. Potilaan saapuessa leikkausosastolle on hänen
esitiedoissaan esiintynyt puutteita. Esitietojen puuttumisen on monia inhimillisiä sekä
hoitohenkilökunnasta että potilaasta johtuvia
syitä. Potilas on voinut unohtaa säännöllisen
lääkityksensä, potilas ei pidä tärkeänä mainita perussairauttaan, hoitohenkilökunta voi
unohtaa esitiedot muun potilaalle annettavan
informaation yhteydessä. Päiväkirurgiseen
leikkaushoitoon soveltuvat hyvin potilaat, joiden perussairaudet ovat hyvässä tasapainossa, heidän tulee olla halukkaita kotiutumaan
leikkauspäivänä ja heidän kotiolojensa tulee
mahdollistaa tämä.

Paivakirurgia

Tulevaisuuden näkymät
Aikuisen leikkauspotilaan esitietojen puuttumisen ja niiden epäselvyyden syitä selvittävä kehittämistyö kevään 2011 aikana on
kiinnittänyt hoitohenkilökunnan huomiota
esitietokaavakkeen käyttöön. Kehittämistyö
on luonut keskustelevan ilmapiirin, ja esitietokaavakkeen käyttöä on pohdittu hoitohenkilökunnan kanssa useissa eri tilanteissa.
Esitietojen puuttumisen ja epäselvyyksien
ilmenemisen takia laadittiin ajanvarauspoliklinikan hoitohenkilökunnalle työvälineeksi
muisti-/tarkistuslista, jota seuraamalla jokaisen potilaan esitiedot tulee huomioitua.
Listassa on merkitty jokainen työvaihe alkaen potilaan ilmoittautumisesta ajanvarauspoliklinikalle, jossa potilaan esitietolomake
tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään. Lista
toimii myös apuvälineenä uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Tätä oman työn kehittämistä on ollut tekemässä sairaanhoitajia päiväkirurgisen potilaan hoitoon osallistuvista
yksiköistä. Nykytilanteen kartoittaminen on
tuonut näkyväksi eri ammattiryhmien osuuden päiväkirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Kehittämistyö on koettu erittäin mielekkäänä. Vuodeosaston ja leikkausosaston joustavan ja saumattoman yhteistyön parantamiseksi aloitetaan syksyllä 2011 kehittämistyö
saman mallin mukaisesti. Tarkoituksena on
kartoittaa kaikki potilaiden siirtoa hankaloittavat tekijät, luoda selkeät ohjeet, joita noudattamalla hoidon tasalaatuisuus turvataan
ja vältetään turhat yhteistyön karikot. Oman
työn kehittämisen myötä avautuu usein monia uusia kehittämiskohteita. n

Ajanvarauspoliklinikalla käydään potilaan kanssa läpi esitietokaavakkeen tietoja. Kuva: Timo Löfgren.

HYKS Operatiivinen tulosyksikkö, Korvaklinikka
Maija-Leena Iso-Tomu, Pia Laaksonen, Susanna Panula ja Helena Raappana 6/2011

Aikuisen KNK-potilaan esitiedot ja ohjaus
Korvaklinikalla elektiivisesti leikattavista potilaista 78 % hoidettiin päiväkirurgisesti
(2010). Päiväkirurgiassa korostuvat hyvät ja selkeäsi kirjatut esitiedot, jotta potilaan hoitoprosessi onnistuisi mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti.

Potilas sairaalaan tullessa
– Ilmoittautuessa sihteeri tarkistaa, että potilas on täyttänyt esitietolomakkeen
– Esitietojen puuttuessa ohjataan täyttämään lomake

Potilas vastaanotolla
– Potilas tuo esitietolomakkeen vastaanotolle
– Sairaanhoitaja ja lääkäri käyvät läpi esitietolomakkeen
– Sairaanhoitaja täydentää puuttuvat tiedot
– päivämäärä tarkistettu allekirjoituksella
– päiväkirurgiset kriteerit huomioitu
– jonotiedot kirjattu
– tietojen päivitys vähintään 6kk välein
– Potilaalle annetaan tietoa päiväkirurgiasta ja leikkausajankohdasta
– Potilas ymmärtää oman vastuunsa päiväkirurgisen hoidon onnistumiseksi

Hoidonvaraaja
– Hoidonvaraaja tarkistaa esitietolomakkeen potilaspapereista ja tarvittaessa lähettää sen
potilaalle muun leikkausinformaation yhteydessä
– Esitietolomakkeen tarkastaminen jää toimenpideaamuun, jos potilas on saanut leikkausajan nopealla aikataululla puhelimitse

Potilas toimenpideyksikössä
– Päiväkirurgisessa yksikössä on anestesialääkärin paperikonsultaatio ennen sairaanhoitajan pre-operatiivista soittoa potilaalle
– Kopkl-ls yksikössä sairaanhoitaja käy läpi esitiedot pre-operatiivisen soiton yhteydessä
potilaan kanssa
– Soiton yhteydessä painotetaan potilaan omaa osuutta päiväkirurgisessa leikkaushoidossa
Lähde: Näyttöön perustuvan hoitotyön toimintamalli – Aikuisen KNK-potilaan ohjaus ja esitiedot
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Sairaala Mehiläinen Hämeenlinna
-esimerkki onnistuneesta suunnittelusta

Mehiläisen Hämeenlinnan sairaala on
vajaan vuoden ajan toiminut Keinusaaressa. Sen yhteydessä sijaitsevat myös
täyden palvelun lääkärikeskus ja työterveyshuolto. Mehiläisen tilat ovat uudessa
toimistotalossa kolmessa kerroksessa.
Timo Elo
Kuvat: Kimmo Brandt

Paivakirurgia

Sairaala Mehiläinen Hämeenlinna Keinusaaren toimistotalossa hohtaa uutuuttaan. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi 1.12.2010.
Sairaalan vastaava hoitaja Tiina Heino
kertoo Mehiläisen paikallisesta perinteestä.
Hämeenlinnassa on toimittu 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ensi alkuun kaupungin
keskustassa.
- Itse olen ollut kuvioissa mukana vuodesta 2004. Olen myös toiminut asiantuntijana
uutta sairaalaa suunniteltaessa. Varsinainen
suunnitteluprojekti kesti puolitoista vuotta.
Tänä aikana myös sairaalan työntekijät saivat
kertoa toiveistaan työpaikkansa suhteen, mistä seurauksena on nykyinen toimiva työympäristö. Meillä on nyt sairaala, josta voimme olla
ylpeitä. Sairaalan yhteydessä toimivat myös
erikoislääkäreiden vastaanotot, laboratorio ja
röntgen. Mehiläisellä on tiloja yhteensä 2700
neliötä kolmessa kerroksessa, Tiina Heino
kertoo.

Olemme saaneet pelkästään myönteistä palautetta
sekä asiakkailta että ammatinharjoittajilta. Etenkin
anestesialääkärit, jotka työskentelevät täällä päivittäin, ovat olleet tyytyväisiä, vastaava hoitaja Tiina
Heino sanoo.

Päiväkirurgian erikoisosaaja
Sairaalan päiväkirurgisessa leikkausyksikössä
työskentelee yhdeksän sairaanhoitajaa ja kaksi välinehuoltajaa.
- Erikoisalojamme ovat ortopedia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia, gastrokirurgia,
urologia, verisuonikirurgia, lastenkirurgia,
KNK (korva-, nenä- ja kurkkutaudit) –kirurgia, yleiskirurgia sekä anestesiologia. Meillä
on hyvin kattavat erikoisalat ja niiden osaajat.
- Toimintamme on hyvin organisoitua.
Leikkaussaleissa on käytössä jokaisen potilaan kohdalla yksityiskohtaiset tarkistus- eli
check-listat, joiden avulla varmistetaan potilasturvallisuus. Käymme säännöllisesti läpi
tietyt asiat sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen. Pyrimme perusteellisesti varmistamaan, mitä ollaan tekemässä. Sanoisin,
että tässä olemme yksityisellä puolella edelläkävijöitä. Laadimme jatkuvasti myös tilastoja
mahdollisista vaaratilanteista, Tiina Heino
sanoo.
Mehiläisesssä kaikki sairaanhoitajat käyvät verkkokoulutuksen viiden vuoden välein
(lääkeopin perusteet, iv-luvat, epiduraalisen
lääkehoidon ja verensiirron koulutukset). Tähän kuuluvat myös näytöt vastaavalle anestesialääkärille jokaisesta osa-alueesta.

Monipuolista toimintaa
Sairaalassa ei ole varsinaista vuodeosastoa,
joskin satunnaisia yöpotilaita, esimerkiksi
plastiikkakirurgien asiakkaita, majoitetaan
yksityishuoneeseen.
Varsinaisen leikkaustoiminnan lisäksi sairaalassa suoritetaan gastro- ja kolonoskopioita,
joita varten on oma poliklinikka. Erilaiset kirurgiset pientoimenpiteet, kuten luomenpoistot, suonikohjujen vaahtoruiskutukset, arpien korjaukset, yläluomileikkaukset ja muut
vastaavat tehdään omassa toimenpidesalissa
paikallispuudutuksessa varsinaisen leikkaussalihenkilökunnan avustuksella.
- Erikoislääkärin vastaanotolle voi hakeutua varaamalla ajan internetin välityksellä tai
soittamalla vastaanottoon. Suurin osa leikkauspotilaista tulee ammatinharjoittajien sisäisellä lähetteellä eli kirurgit leikkaavat omat
potilaansa täällä. Jonkin verran asiakkaita
saapuu myös vakuutusyhtiöiden ja ulkopuolelta erikoislääkärin lähetteellä. Jotkut yksityiset klinikat, joilla ei ole omaa leikkaussalia, lähettävät nekin meille potilaita. Oman lukunsa
muodostavat keskussairaalajonossa olevat jo

Sairaala Mehiläinen Hämeenlinna sijaitsee Keinusaaren toimistotalossa.

diagnosoidut potilaat, jotka haluavat päästä
nopeasti hoidattamaan vaivansa. Meillähän ei
ole leikkausjonoja. Leikkausajankohta riippuu
ennen kaikkea leikkaavan lääkärin ja potilaan
omista aikatauluista. Pääsääntöisesti sanoisin,
että etenkin tapaturmien hoidon kannalta parasta olisi päästä mahdollisimman nopeasti
hoitoon. Näin säästetään myös yhteiskunnan
varoja, Tiina Heino sanoo.

Uudenaikaista tekniikkaa
Ennen leikkausta suoritetaan potilaan haastattelu, jonka aikana kartoitetaan mahdolliset
perussairaudet ja muut leikkaukseen vaikuttavat seikat. Samalla tehdään tarvittavat esitutkimukset sekä annetaan potilaalle suulliset
ja kirjalliset ohjeet. Potilastietojärjestelmässä
asiakkaalla on oma hoitokorttinsa, johon tiedot kirjataan.
- Suuri osa työajastani kuluu leikkaussalien ajanvarausten ja lääkäreiden aikataulujen
yhteensovittamisessa. Yksityisen sairaalan
etuihin kuuluu sekin, ettei meillä ole raskasta koneistoa, vaan pystymme paneutumaan
yksittäisen asiakkaan ongelmiin kokonaisvaltaisesti. Meillä on äärimmäisen taitava tiimi,
joka tekee työtään koko sydämellään, Tiina
Heino sanoo.

Laaja toimialue
Nukututusta tai puudutusta vaativien leikkausten lukumääräksi arvioidaan kuluvana
vuonna noin 900. Kun otetaan huomioon
kaikki toimenpiteet, sairaalan kokonaispotilasmäärä noussee 1300:aan.
- Lääkärimme ovat yksityisiä ammatinharjoittajia. Meillä käy myös magneettirekka
kahtena päivänä viikossa. Se kiertää eri puolilla Suomea Mehiläisen toimipaikoissa, joissa
ei ole omaa magneettikuvauskalustoa. Mukana seuraa röntgenlääkäri, ja kuvat lähetetään
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Sairaalan hygieniaan oleellisesti liittyvät käsienpesualtaat edustavat uudenlaista ergonomista suunnittelua.

Sairaala Mehiläinen Hämeenlinna on panostanut leikkaussaleissa käytännöllisyyteen, viihtyisyyteen ja uuteen tekniikkaan. -Pyrimme tarjoamaan hyviä kokemuksia, vastaava hoitaja Tiina Heino sanoo.

Heräämössä on asiakkaita varten kuusi vuodetta ja
kaksi nojatuolia.

ta tämä meidän on uusin ja tietenkin myös
hienoin! Meillä onkin käynyt paljon vieraita
tutustumassa tiloihimme. Olemme saaneet
aikaiseksi myös uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi heräämöön olemme luoneet avaruutta ja valoisuutta muun muassa sänkyjen
päädyssä olevien ikkunoiden avulla. Olemme
myös varmistaneet heräämön esteettömyyden
sijoittamalla tarvittavat johtimet kattokeskuksiin ja varmistamalla hoitajien vapaan pääsyn
potilaiden pääpuoleen. Myös leikkaussaleissa
lattiapinta-ala on pidetty mahdollisimman
tyhjänä, mikä on sekä turvallisuuden että siivouksen kannalta hyvä asia. Leikkausaleissa

on myös tiedonsiirtoon kiinnitetty huomiota.
Kuvamateriaalia pystytään siirtämään salin
sisällä monitorista toiseen, ja potilas voi leikkauksen aikana katsella halutessaan vaikkapa
uutisia netin kautta.
- Kuvien tallennuksessa on sekin hyvä puoli, että jos potilas tulee muutaman vuoden kuluttua vaikkapa polven uusintatähystykseen,
lääkäri voi katsoa, miltä polvi aikaisemmin
on näyttänyt. Kuvat voidaan tallentaa myös
muistitikulle tai cd:lle vakuutusyhtiötä tai
potilasta varten. Nykypäivää leikkaussaleissa
edustavat led-valot ja uudet tähystyskamerat,
Tiina Heino kertoo. n

suoraan tietojärjestelmään, jotta leikkaava ortopedi voi omalta koneeltaan katsoa kuvauksen tuloksia. Potilas saa cd-kuvat mukaansa.
Kaikki potilaasta otettu kuvamateriaali kulkee digitaalisessa muodossa ja on siten myös
aina saatavilla. Leikkaussaleissa on kuvien
tallennus- ja siirtojärjestelmä, mikä helpottaa
lääkärien ja hoitohenkilökunnan työtä.
- Olemme saaneet pelkästään myönteistä
palautetta sekä asiakkailta että ammatinharjoittajilta. Etenkin anestesialääkärit, jotka
työskentelevät täällä päivittäin, ovat olleet
tyytyväisiä. Tällä hetkellä Mehiläisellä on
yhdeksän sairaalaa eri puolilla maata, jois-

Sairaala Mehiläinen Hämeenlinna

* Toimitilaa 550 neliömetriä
* Henkilökunta 12
* Kolme leikkaussalia
* Heräämö
Sairaalan henkilökuntaa ryhmäkuvassa. Vasemmalta välinehuoltajat Lea Toivaala ja Terhi Malinen, leikkaussalihoitajat Marja Eklund ja Marika Hakari, anestesialääkäri Jari Jaatinen, leikkaussalihoitajat Minna
Simola ja Tuija Moilanen sekä vastaava hoitaja Tiina Heino.

* Vastaava hoitaja Tiina Heino

Paivakirurgia

* Toiminta alkoi uusissa tiloissa 1.12.2010
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Oulun Yliopistosairaalan uusi
Avohoitotalo 1.3 2011
Susanna Yli -Luukko

Vuosien suunnittelun ja rakentamisen
jälkeen Oulun Yliopistosairaalan ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
suurin uudisrakennusprojekti sitten varsinaisen sairaalan avautumisen päättyi
onnellisesti ja uusi Avohoitotalo vihittiin käyttöön 29.02.2011 juhlallisin seremonioin. Maaliskuun ensimmäisenä
päivänä talo sitten avasi ovensa ensimmäisenä virallisena käyttöpäivänään, ja
potilasvirrat alkoivat soljua läpi talon eri
kerrosten ja toimipisteitten.
Avohoitotalo käsittää koko aikuiskirurgian
päivä- ja lyhytkirurgiseen hoitoon tarkoitetun leikkausosaston, kirurgian erikoisalojen
ja neurokirurgian poliklinikat sekä PohjoisSuomen aikuisreuman erikoissairaanhoidon
keskittävän Reumayksikön. Lisäksi talossa on
26- paikkainen vuodeosasto, kirurginen vuodeosasto 10, joka hoitaa sekä konservatiivisen
reuman osastohoitoa vaativat ja reumaortopediset potilaat, että Avohoitotalon leikkausosaston lyhytaikaista vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat ja suurimman osan Oulun
Yliopistosairaalan primaaritekonivelkirurgiasta. Sisääntulokerroksessa toimivat lisäksi
osa OYS:n radiologian klinikan kuvauspisteistä mukaan lukien Oulun kaupungin radiologia ja uusi laboratorioyksikkö sekä OYS että
avohoidon tarpeisiin vastaten. Koko talon potilasvirran on laskettu olevan päivittäin noin
500-700 potilasta.

Lisäksi Avohoitotalon leikkausosaston avaaminen aiheutti seurannaisvaikutuksena kovassa paineessa olevan Keskusleikkausosaston
salimäärän lisääntymisen kahdella, kun entisistä lyhkisaleista remontoitiin suureksi osaksi päivystystoimintaan suunnatut kaksi uutta
leikkaussalia. Vapautuneisiin tiloihin voitiin
myös rakentaa nykyoloissa todella tärkeä infektioheräämö eristystä vaativien potilaitten
postoperatiivista hoitoa varten.

Avohoitotalon julkisivu

toiseen kirurgiaan suunnattujen leikkaussalien
määrä lisääntyi seitsemästä salista kahdeksaan,
joka vaikuttaa alkuun varsin vaatimattomalta
lisäykseltä. Uudisrakennuksessa suuren painon
saanut tukitoimintoihin suunnattu lisärakentaminen vaikuttaa kuitenkin erittäin paljon
leikkaussalien käytön tehostamiseen. Aikaisemmin ei ollut lainkaan käytettävissä induktiotilaa,
jossa potilaat voidaan mahdollisimman pitkälle
valmistella leikkausta varten, kun muun muassa
kanyloinnit ja puudutukset voidaan tehdä varsin
pitkälle jo ennen leikkaussaliin menemistä. Nykyinen induktio-osa on kolmipaikkainen, hyvin
varustettu ja heti avauduttuaan ollut kovassa
käytössä. On tullut jopa esille, se, että lisäpai-

Paivakirurgia

Avohoitotalon leikkausosastolle siirtyi entisen
Leikkaus-ja tehohoidon tulosyksikön lyhkiosasto yhteensä kolmesta eri sijoituspisteestä
yhdelle yhtenäiselle leikkausosastolle. Lyhythoi-

Reumayksikön odotusaula.

katkin voisivat olla tarpeen. Myös fyysisesti
leikkaussalien yhteyteen sijoitettu 21-paikkainen heräämö on tehostanut leikkaussalien
käyttöä nimenomaan leikkaamiseen. Potilaan
siirtäminen heräämään lopullisesti heräämöön ei vaadi enää pitkän matkan kuljettamista ja on selkeästi lisännyt potilasturvallisuutta ja tehokkuutta. Leikkaussaleja voidaan
tehokkaammin käyttää siihen, mitä varten ne
on rakennettu.

Infiniti leikkaussali.

Kirurgian poliklinikan tiloihin rakennettiin
leikkaussalitasoinen toimenpidehuone, jonka
käyttöä kevennetyllä protokollalla esimerkiksi tiettyihin paikallis- tai blokadipuudutuksessa tehtäviin käsikirurgisiin toimenpiteisiin
käynnistetään nyt syksyllä. Tämä vapauttaa
varsinaiselta leikkausosastolta resurssia vaativampiin toimenpiteisiin. Myös muuta kevyttä
kirurgista toimintaa on suunniteltu toimenpidehuoneeseen siirrettäväksi mahdollisuuksien
mukaan. Hoitajavetoinen haavapoliklinikka
on vapauttanut haavakontrolleihin käytettyä
aikaa ja resurssia muun muassa plastiikkakirurgiselta vuodeosastolta ja plastiikkakirurgiselta lääkärin vastaanotolta.
Yhden salin, induktiotilan sekä lähellä sijaitsevan 21 paikkaisen heräämön täyden
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hyödyntämisen vaikutus leikkausmäärien
lisääntymiseen laskettiin olevan vuositasolla
noin 800-1800 leikkausta. Entisen OYS LeTe:n
Lyhki-yksikön vuosittainen leikkausmäärä on
koko 2000-luvun ollut noin 4800 leikkausta
virka-aikana vuosittain. Toiminnan tehostaminen ja kasvavat potilasmäärät vaativat tietysti henkilöstöresurssin uudelleen arviointia.
Huolellisten ja faktoihin perustuvien esitysten
jälkeen PPSHP johto myönsi mahdollisuuden
perustaa uusia virkoja lääkärikuntaan sekä
uusia toimia hoitohenkilökunnalle. Koko
taloa varten pelkästään Operatiivinen tulosalue perusti 45 sairaanhoitohenkilöstön tointa sekä 3 kirurgin ja 3 anestesiologin virkaa.
Leikkausosastolle uusia toimia perustettiin
leikkaussairaanhoitajille 6, anestesia ja heräämötoimintaan 7 ja lisäksi 1 sisäisen sijaisen
toimi. Uutena henkilönä leikkausosastolle perustettiin anestesialaitteista vastaavan lääkintävahtimestarin toimi ja osastofarmaseutin
toimi sekä leikkaus- että poliklinikan käyttöön. Välinehuoltoon lisättiin 2 välinehuoltajan tointa.
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Heräämö, I-vaihe.

Uuden talon myötä otettiin käyttöön uusien
tilojen mukana eritäin paljon uusia laitteita
ja työtapoja, joihin perehtyminen, kouluttautuminen ja käyttöönotto tuli yhtä aikaa
muuton aiheuttaman mullistuksen ja kiireen
kanssa. Leikkaussaleissa on lähes kaikilta osin
uutta tekniikkaa, muun muassa uudet kattopendelit sekä leikkaus- että anestesiapuolelle,
AV-kuvansiirto- ja tallennusjärjestelmät, keskuskaasunpoisto, laminaarivirtaustekniikka
ja salikohtaiset ilmanvaihtojärjestelmät, uudet leikkaustasot, heräämön potilaskohtaiset
monitorit ja paljon muuta, joitten kaikkien
käyttöön saaminen on vaatinut henkilökunnalta aikaa ja joustavuutta sekä kykyä omaksua nopeasti vaativankin uuden teknologian
hallinta.

Pyxis varastohallinta.

Heräämö, II-vaihe.

Avohoitotalo on uutena toimintayksikkönä
usean erilaisen tietotekniikkaa hyödyntävän järjestelmän pilottiyksikkö. Digitaalinen
sanelun käyttöönotto sairaanhoitopiirissä
aloitettiin Avohoitotalossa, ja järjestelmä on

Pyxis tarvikevarasto.

vaatinut runsaasti työtä ja oppimista kaikilta, sekä suurta uhrautumista projektissa
työskenteleviltä. Osin järjestelmä toimiikin
jo moitteettomasti, ja helpottaa ja nopeuttaa
esimerkiksi leikkauskertomusten ja muiden
sairaskertomustekstien valmistumista kotiutuville potilaille mukaan. Muun muassa
paperisen anestesiakaavakkeen korvaava
anestesiatietojärjestelmä on valmistumassa
pilottikäyttöön ensi vuoden alussa, pilotointi
on suunniteltu tehtävän Avohoitotalossa, sekä
poliklinikoitten, leikkausosaton että vuodeosaston toimesta.
Avohoitotalon käyttöön on rakennettu automaattinen ilmoittautumis- ja kulunvalvontajärjestelmä Akseli. uu

Paivakirurgia

Varastohallintajärjestelmän automatisointi
Pyxis-järjestelmään sekä lääke- että kulutustavarapuolella on myös otettu käyttöön
sekä leikkausosastolla että poliklinikoilla ja
vuodeosastolla. Järjestelmän käyttö on vaatinut myös viikkojen perehtymisen ja käytön
omaksumisen. Järjestelmä on käytössä myös
muualla OYS yksiköissä, muun muassa keskusleikkausosastolla sekä tehoilla.
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Heräämö, kotiutus.

Paivakirurgia

uu Akseli on järjestelmä, jossa potilas näyttää
Avohoitotalon sisääntulokerroksessa joko kutsukirjeessä tai Kela-kortissa olevan viivakoodin
ilmoittausmisautomaatille, joka tulostaa potilaalle vuoronumeron koko taloa varten, sekä ohjeet ilmoittautumispisteistä ajanvarausohjelman
mukaisessa kronologisessa järjestyksessä. Näin
potilas ihannetapauksessa ohjautuu automaattisesti aina oikeaan paikkaan odottamaan seuraavaa tutkimusta tai vastaanottoa, ja henkilökunta
voi seurata potilaan kulkua talossa, sekä kutsua
potilaan sisään ilman nimenhuutoa. Järjestelmässä ovat mukana Avohoitotalon radiologia ja
laboratoriopalvelut, koko polikliininen tutkimus
ja hoitotoiminta kuntoutus mukaan lukien sekä
leikkausosastolle ilmoittautuminen. Mahdollisuus henkilökohtaiseen sihteerikontaktiin ilmoittautumisessa toki säilyy, mutta tavoitteena
olisi se, että noin 50% tai jopa sen yli käyttäisi
yksinomaan Akseli-järjestelmää.

Järjestelmärajapintojen luominen potilashallintajärjestelmien kanssa ei ole ollut haasteetonta, mutta hyvin kehittäjät ovat haasteisiin
vastanneet, ja järjestelmä toimii suureksi
osaksi jo moitteettomasti. Jatkossa Akselin kerääntyneitä aikaleimoja voitaneen hyödyntää
toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten
pullonkaulojen väljentämisessä.

Avohoitotaloon muutettaessa ei muutettu
vain uusiin tiloihin vaan samalla muutettiin
kokonaan uudenlaiseen tapaan tehdä kirurgisen potilaan hoitoprosessia avohoidossa.
Muutosprosessissa ja uuteen tiimityömalliin
siirtymisessä on ollut vuosien työ, johon on
ulkopuolisena konsulttina osallistunut Verve
Consulting. Tiimimallissa pyritään potilaan
hoitoprosessi kääntämään vaakasuoraan, niin
että potilaan hoidosta ensimmäisen lähetteen
saapumisesta viimeiseen postoperatiiviseen
tai muuhun polikliiniseen kontrolliin asti vastaa sama hoitotiimi läpi koko prosessin.
Avohoitotalon kirurgisten potilaitten hoitotiimit on jaettu viiteen tiimiin, joilla jokaisella
on vastuullaan useamman kirurgian erikoisalan potilaita. Reumayksikön ja vuodeosaston
henkilökunta muodostaa viidennen tiimin,
joka toimii yhteistyössä muitten tiimien kanssa. Tiimimallin tarkoituksena on saada potilaan hoitoprosessi mahdollisimman sujuvaksi
niin, että kaikki mahdollinen päällekkäinen
työ saadaan poistettua, ja prosessi on sujuvaa. Leikkausjonojen lyhentyminen ja se, että
lopulta saavutettaisiin tilanne, jossa potilas
saa poliklinikalla suoraan leikkausajan, tekee
tiimimallista saatavan hyödyn maksimaaliseksi. Tarkoitus on, että jo leikkauspäätöksen
yhteydessä poliklinikalla tiimin hoitaja ohjaa
ja valmistelee potilaan, haastattelee ja täyttää

Kiinteä ja mobiili työasema.

vaadittavat tiedot järjestelmiin muun muassa
anestesiajärjestelmään, eikä leikkausosastolla enää tarvitse niihin puuttua, paitsi lyhyen
”check-listan” muodossa. Samoin leikkauksesta kotiutettaessa ohjaus toipumista ja
kuntoutumista varten annetaan niin, ettei
mahdollisella kontrollikäynnillä enää niihin
puututa, vain vaan tarkistetaan asiat. Tiimimallin tavoitteena on jatkossa myös se, että
henkilökunta oppisi toistensa työstä paitsi tietämään sisällön, myös osittain mahdollistaa
sujuvaa työnkiertoa tiimin sisällä perehtymisen kautta. n

VANHA MUUTTI UUTEEN
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Oivi Drufhagel

sh, OYS:n Avohoitotalon Leikkausosasto

Leikkaussaleja uudella leikkausosastollamme
on kahdeksan ja heräämö- ja kotiutustilat ovat
lähes tuplaantuneet. Leikkausosastollamme
tehdään arviolta n. 5000 leikkausta vuosittain.
Osa potilaistamme lähtee samana päivänä kotiin (päiväkirurgiaa), osa jää yöpymään heräämön tiloihin kotiutuakseen heti seuraavana
aamuna ja osan hoito taas jatkuu perinteisellä
vuodeosastolla. Suurin osa leikkausosastomme
asiakkaista tulee toimenpiteeseen kotoa vasta
leikkauspäivän aamuna.
Uusi työympäristömme on täynnä uutta
teknologiaa ja kevät ja kesä ovatkin menneet
meille uusientyöskentelytapojen opettelussa.

Ilmoittautuminen
ja preoperatiiviset valmistelut
Asiakkaan saapuessa OYS:n Avohoitotaloon,
hän laittaa saamansa ajanvarauskirjeensä viivakoodin tai KELA -kortinsa viivakoodin niin
sanotun AKSELI-ilmoittautumisjärjestelmän
potilaspäätteeseen. Laitteisto tunnistaa tällöin
potilaan ja etsii potilaan ajanvaraukset.
Potilaspäätteen näytössä ohjataan tämän
jälkeen asiakasta siirtymään oikeaan ker-

Avohoitotalon leikkausosaston 3-paikkainen induktiotila.

Ilmoittautuminen OYS:n Avohoitotalon leikkausosastolle ja AKSELI –potilaspääte ilmoittautumista
varten.

rokseen ja odotustilaan sekä antaa potilaalle
vuoronumeron. Leikkaussaleista voidaan heti
nähdä AKSELI tietokone-ohjelman avulla potilaan saapuneen sairaalaan. Potilaan voi nyt
siis kutsua odotustilasta tutkimushuoneeseen
pelkällä numerolla nimien huutelun sijaan.
Leikkausosastolla työskentelevä leikkaus- tai
anestesiasairaanhoitaja siis haastattelee potilaan leikkauspäivän aamuna ja kerää tarvittavat tiedot anestesiaa ja leikkausta varten.
Kirurgi tutkii potilaan ja arvioi leikkausindikaation. Osa potilaista kun saa leikkausajan
suoralähetteen perusteella. Anestesialääkäri
arvioi anestesiakuntoisuuden. Osalle potilaista on toki mahdollista järjestää hoidonsuunnittelijan toimesta ns. preoperatiivinen
käynti, jolla anestesialääkäri ja kirurgi voivat
varmistaa leikkauskuntoisuutta ja indikaatiot
ennen leikkauspäivää. Hoidonsuunnittelusta yksikössämme vastaavat pitkälti kokeneet
leikkaussairaanhoitajat.
Uuden leikkausosastomme salikohtaiset tutkimushuoneet ovat nopeuttaneet ja selkeyttäneet preoperatiivista toimintaa. Potilaita
haastattelevia hoitajia on päivittäin 3-4 kpl ja
jaettu salien kesken niin, että salit voivat puhelimitse pyytää vaihtajaa tarvittaessa apuun
tai tauottamaan leikkaussalien puolelle.
Preoperatiivista valmistelua varten on nykyisin käytettävissä erillinen 3-paikkainen
induktiotila, jossa lähinnä tehdään plexus- ja
johtopuudutuksia. Kanylointeja ja esilääkitystä varten preoperatiivisia vuodepaikkoja löytyy tarvittaessa lisää heräämötilasta.

Leikkaussalitoiminta
Odotustila.

Leikkaussalit on pyritty varustelemaan tiettyjä toimenpidetyyppejä silmällä pitäen. La-

paroskooppiset toimenpiteet tehdään luonnollisesti eri saleissa kuin käsikirurgiset tai
ortopediset toimenpiteet. Salikoko on kasvanut entisestä ja kaappitilaa löytyy aikaisempaa
enemmän, mutta laitemäärän kasvaessa tilaa
ei tunnu koskaan olevan liikaa. Käytävien
tavaramäärä on onneksi vähentynyt, mutta
varastotilojen vähyys pääsi valitettavasti yllättämään uudellakin osastolla.
Leikkausrepertuaari on pysynyt pääosin
samanlaisena, vaikka muutama meille uusi
päiväkirurginenkin toimenpide on jo avohoitotalossa nähty. Tällaisia ovat olleet mm. fundoplikaatiot sekä neurostimulaattorihoidon
aloitukset. Suunnitelmassa onkin, että mm.
johtopuudutuksessa leikattavia käsikirurgisia
toimenpiteitä tehtäisiin jatkossa polikliinisesti, jolloin leikkaussalikerroksessa jäisi tiloja
muuhun toimintaan.
Suuri osa laitteistosta saatiin sijoitettua
leikkaussaleissa pendeleihin. Leikkauspuolen pendeleihin on kiinteästi sijoitettuna nyt
myös savuimu. Joka leikkaussali on nyt varusteltu lämpöpatjoin ja puhaltimin, joten asiakkaittemme lämpötaloudesta on entistä helpompi huolehtia. Puolet saleista on varusteltu
audiovisuaalisella hallintalaitteistolla, jolla
päästään ohjailemaan salien useita näyttöjä.
Salin leikkausvaloon voidaan liittää kamera,
jonka avulla saadaan leikkausalueesta suoraa
lähikuvaa vaikka opetustarkoituksiin. Lisäksi
joka salissa on valvontakamerat, joista toinen
on yksikön sisäisessä käytössä. Heräämöstä
voidaan seurata salityöskentelyn etenemistä
tai puudutettu potilas voi seurata leikkauksen
etenemistä tai vaikka YLEareenan lähetyksiä
halutessaan salin omasta näytöstä.
Joka leikkaussalissa toimenpiteisiin tarvittavat kertakäyttöiset kulutustarvikkeet on
suurilta osin varastoitu ns. Pyxikseen, joka on
eräänlainen varastoinnin hallintalaitteisto.
Tavaroita otetaan laitteistosta siihen sormenjäljellä kirjautumalla ja otetut tavarat liitetään
aina tietyn potilaan hoitoon. Laitteistot tuottavat säännöllisesti tuotetilauslistan, joka toimitetaan talon keskusvarastoon.
Joka salissa on myös omat lämpö-, jää- ja lääkekaapit vähentämään päivittäistä liikennettä leikkausosastolla. Lukkokaapit ja osa uu

Paivakirurgia

- Oulun yliopistollisen sairaalan noin 20
vuotta vanha LYHKI-yksikkö on historiaa.
Maaliskuussa muutimme suurin ja hieman
pelonsekaisin odotuksin upouuteen Oulun
yliopistollisen sairaalan Avohoitotaloon.
Avohoitotalosta löytyy tiloja leikkausosastomme lisäksi radiologia- ja laboratorio-toiminnalle, kirurgian poliklinikoille sekä yhdelle vuodeosastolle.
Aikaisemmat 7 leikkaussaliamme ja heräämötilat olivatkin siroteltuna pitkin OYS:n
kirurgian klinikkaa, joten toiminnan yhdistämisestä jo fyysisestikin on ollut kovasti hyötyä.
Yhteiset varastot ja henkilökunnan parempi
saatavuus ovat helpottaneet nyt jokapäiväistä
työskentelyämme.
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tetysti keskusmonitoriyksiköstä niin heräämöstä kuin anestesialääkärien kansliastakin.
Lääkevarastointi on niin ikään keskitetty Pyxiksiin, joten lääkeaineen saa varastosta ulos
vasta kirjauduttuaan järjestelmään sormenjäljellä ja merkittyään lääkeaineen jonkin potilaan tai toimipisteen käyttöön. Potilaspaikat
voi 1 -vaiheen heräämössä suojat hyvin verhoin, poistamatta näkyvyyttä monitoriin.
Osa asiakkaistamme yöpyy heräämön tiloissa,
joten potilaspaikat on varusteltu nykyaikaisella hälytyslaitteistolla vuodeosasto-paikkojen
tapaan. Käytettävissä on muutama hälytysranneke liikkeelle lähteville potilaille.
Liikkeelle lähdettyään potilaat voivat ottaa
välipalaa ennen kotiutumistaan kotiutustilan
kylmätiskiltä. Yöpyville potilaille varataan
lämmitettäviä valmisaterioita. Kotiutustila
lepotuoleilta on mukava katsella vaikkapa televisiota hakijaa odottaessa. Kahviautomaatti
on jättänyt historiaan kotiuttavien hoitajien
kahvinkeittorumban.
Niin sanotun Digisanelun käyttöönotto on
nopeuttanut ja turvannut leikkauskertomusten ja epikriisien saatavuuden potilaita kotiutettaessa. Sanelut ovat nyt kaikkien kuunneltavissa sähköisestä sairaskertomuksessa
ennen varsinaista konekirjoitustakin.

Leikkaussali.

Jotain vanhaakin…
Anestesiapiste salissa.

Salien näytöt

uovistakin avataan niin sanotulla Iloq-avai-

väkirurgiassa suosimmekin usein ns. totaaliintravenöösiä anestesiaa. Joka sali onkin varusteltu ns. TIVA-pumppulaitteistolla.

mella, joka on henkilökohtainen. Jokaiseen
Iloq-avaimeen ohjelmoidaan kunkin työntekijän käyttöoikeudet ja jokainen kaapin avaus voidaan rekisteröidä. Tämä on vähentänyt
erilaisten avainten määrää ja avaimen hukkuessa avain ”kuoletetaan” pankkikortin tapaan
eikä lukkoja tarvitse enää vaihtaa.

Paivakirurgia

Puhelinliikenteen helpottamiseksi leikkaussaleissa on omat puhelimet anestesiahoitajalla
sekä leikkaushoitajalla.
Potilasmonitorointi- ja hengityskonelaitteisto
on uutta ja yhteneväistä koko yksikössä lisäten
käyttöturvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta. Potilasta heräämöön siirrettäessä, potilasta ei enää irroiteta monitorin kaapeloinnista,
vaan kaapelit lähtevät erillisen moduulin
kanssa heräämöön. Heräämössä vain moduuli liitetään uuden potilaspaikan monitoriin ja
valvontaa voidaan jatkaa heräilevää potilasta
sen enempää häiritsemättä.
Anestesiatietojärjestelmän tuloon on yritetty varustautua. Anestesiapuolella on omassa
pendelissä tietokonepääte ja samanlainen, ns.
orjamonitori kuin varsinaisessa anestesiatyöasemassakin. Kaasunpoisto on iloksemme puolet tehokkaampi entisestä. Puhtaan
inhalaatioanestesian induktio sujuu nyt lähes
ilman anestesiakaasun hajuja, vaikkakin päi-

Heräämö ja kotiutus
Heräämössämme on nyt entisen 13 paikan sijasta 21 paikkaa, sisältäen erillisen eristystilan
(ei koske ilmaeristystä) ja kotiutuspuolen.
Potilasmonitorointia voidaan seurata keski-

Kotiutustila.

Olemme saaneet avuksemme paljon erilaista
uutta teknologiaa ja monet pienet asiat ovat
muuttuneet työskentelyssämme. Potilaan
hoito itsessään ei kuitenkaan ole merkittäviä
muutoksia onneksi kokenut.
Siksi on hyvä, että jotain vanhaakin sentään
on; Iki-ihanat työkaverit vuosien takaa höystettynä muutamalla uudella kasvolla.
Mainittakoon, että myös potilaamme ovat
olleet hyvin tyytyväisiä uuteen hoitoympäristöönsä. n

Diatermiageelipatja

Yli 40 miljoonaa diatermiatoimenpidettä
ilman yhtäkään patjasta johtuvaa palovammaa!
Vanha monitoroiva
levyteknologia

Kertakäyttöisten
neutraalielektrodi-

Kertakäyttöiset ihoon liimattavat neutraali-

levyjen pienempi

elektrodilevyt estävät ”lähestulkoon” kaikki

lämmön nousun

Uusi MegaSoft
teknologia

ja palovamman
riskiä kudoksessa.

levystä johtuvat palovammat. Monikäyttöinen
Megadyne MegaSoft on todistetusti
turvallisempi kuin ihoon liimattavat kk. levyt.
Suuren kokonsa ja uuden kapasitiivisen

MegaSoft neutraali-

teknologian ansiosta vapaasti potilaan alle

elektrodipatja

sijoitettava MegaSoft diatermiageelipatja

hajauttaa virran

ei ole aiheuttanut yhtäkään patjasta

laajalle alueelle

johtuvaa palovammaa. Tavanomaisten

alentaen näin
lämpövaikutusta
MegaSoft

– uusi ja turvallisempi

diatermia-neutraalielektrodi

kontaktialue lisää

Ihoon liimattava kk. levy

megadyne megasoft

ihoon liimattavien

kudoksessa.

diatermiatoimenpiteiden lisäksi MegaSoft
soveltuu erinomaisesti pitkäkestoisiin
leikkauksiin sekä palovammapotilaille, joille
liimattavan levyn kiinnitys voi olla haasteellista.

megasoft patjan monipuolisia sijoitusmahdollisuuksia erilaisissa diatermiatoimenpiteissä

megasoft diatermiageelipatjan
hyötyjä ja etuja

• Yhtä turvallinen kuin mikä tahansa
monitoroiva kk. levy – iso elektrodikoko
ja kapasitiivinen ”portinvartija”
design varmistavat turvallisuuden.
• Turvallinen ja yhteensopiva – Megadynen
takuu sisältää myös vakuuden
turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta
mm. ValleyLabin, ConMedin ja
useimpien suurten valmistajien
kelluvien diatermialaitteiden kanssa.
• Taloudellinen – monikäyttöinen
MegaSoft vähentää merkittävästi
toimenpidekustannuksia
– jopa 70% säästöt.
• Helppokäyttöinen – Ei ihokarvojen
poistamista eikä sopivan levyn
liimauskohdan etsimistä. ”Yhtä
helppoa kun sängyn petaaminen”.
• Potilasystävällinen – ei liima-aineiden
aiheuttamaa ihoärsytystä.
• Ympäristöystävällinen – eliminoi kk.
ihoon liimattavien levyjen jätemäärän
– 1 MegaSoft vastaa noin 1500 kk. levyä.
megasoft lisäominaisuuksia

• Pehmustettu Akton® polymeerillä – Akton
jakaa potilaaseen kohdistuvan paineen
tasaisesti estäen painehaavaumia.
• Kaksi tuotetta yhdessä – diatermianeutraalielektrodi ja painehaavaumien
estopatja samassa tuotteessa.
• MegaSoft Dual Cord – yhtä neutraalielektrodipatjaa voidaan käyttää kahden
diatermialaitteen kanssa samanaikaisesti.

Kuten tuhannet muut käyttäjät maailmanlaajuisesti,
siirry Sinäkin nykyaikaiseen ja turvallisempaan diatermiaan!
Megadynen MegaSoft diatermiageelipatjassa on kaksi tuotetta yhdessä;
diatermia-neutraalielektrodi ja painehaavaumien estopatja. MegaSoft
diatermiageelipatjaa saa aikuisille sekä nyt myös pienille 0,350 –22,7 kg painaville
lapsipotilaille, joille kk. liimattavan levyn kiinnittäminen on usein haasteellista.
Kysy referenssejä ja lisätietoja asiakaspalvelustamme: puh. 09 -274 5110.
Kysy myös aitoja Megadynen takertumattomia teflonilla pinnoitettuja
E-Z Clean® elektrodeja sekä laparoskooppisiin että avokirurgisiin toimenpiteisiin.
Pediatrinen MegaSoft ja pieni lapsipotilas.
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Suomen päiväkirurginen yhdistys esittäytyy
Kuva: Mari Luokkakallio.

Tiina Hellman

Paivakirurgia

Yhdistyksen puheenjohtaja

Suomeen perustettiin ensimmäiset päiväkirurgiset yksiköt 1990-luvun alkupuolella,
useimmiten ne toimivat ison leikkausosaston yhteydessä. Varsinainen päiväkirurginen
koulutus hoitohenkilökunnalle alkoi 1990-luvun puolivälissä ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoina. Työnteon ja koulutuksen
myötä eri puolilla Suomea kollegat halusivat
verkostoitua. Keskusteluja käytiin kahvipöydissä erilaisilla kansallisilla päivillä.
Lääkäriliiton anestesiayhdistyksessä toimii päiväkirurginen alajaos, joka perustettiin
2005. Koska lääkäriliiton toimintaan ei hyväksytä sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilökuntaa jäseniksi, perustimme moniammatillisen yhdistyksen.
Marian Sairaalan päiväkirurgian yksiköstä
Helsingistä oli edustus I.A.A.S:n Sevillan kansainvälisessä päiväkirurgisessa kongressissa
vuonna 2005. Siellä suomalaisten keskuudessa
käytiin keskusteluja päiväkirurgisen yhdistystoiminnan laajentamisesta niin, että hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus osallistua
toimintaan. Asia jäi hautumaan.
Keväällä 2007 I.A.A.S:n Amsterdamin kongressiin osallistui useita suomalaisia hoitajia ja
lääkäreitä. Yhdistyksen perustamisesta käytiin jälleen keskusteluja.
Kongressin jälkeen Marian sairaalan päiväkirurgisen yksikön henkilökunta, maailmalta
saadun tiedon innoittamana, päätti toteuttaa
kauan puhutun yhdistyksen perustamisen,
tavoitteena luoda foorumi Suomessa päiväkirurgian parissa työskenteleville.
Suomen Päiväkirurgisen yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 9.8.2007 Marian sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä. Ensimmäinen
varsinainen syyskokous pidettiin 21.11.2007
Helsingissä Messukeskuksessa operatiivisten
päivien yhteydessä. Paikalle oli saapunut lähes
30 innostunutta päiväkirurgian ammattilaista
ympäri Suomea.
Tuolloin tavoitteeksi kirjattiin seuraavaa:
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa päiväkirurgisten potilaiden hoitotyön alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa
alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksen
toteuttamiseksi yhdistys seuraa päiväkirurgisten potilaiden hoitoon liittyvää taloudellista
kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin
liittyviä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniä ammatinhar-

Kööpenhaminassa posteria oli esittelemässä mm. yhdistyksen sihteeri Leena Mäntylä, varapuheenjohtaja
Anna-Lisa Korhonen ja puheenjohtaja Tiina Hellman.

joittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä
kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta
sekä tekee tarvittavia selvityksiä.
Nyt yhdistys on toiminut neljä vuotta. Tänä
aikana on jäsenmäärä kasvanut n. 70:een.
Olemme järjestäneet yhden koulutuspäivän
ja toinen on syyskuun 23. päivä Tampereella.
Yhdistykselle on perustettu nettisivut, jotka
jo päivitettiin tämän vuoden alussa. Yhdistys
jakoi kuusi apurahaa Kööpenhaminan kansainväliseen kongressiin osallistujille. Myös
hallituksen jäseniä osallistui konferenssiin
tehtävänään luoda kontakteja muihin pohjoismaisiin päiväkirurgisiin yhdistyksiin.
Tapasimmekin tanskalaisen yhdistyksen
jäseniä ja olemme olleet yhteydessä ruotsalaisten kanssa. Yhteydenpitotoive on ollut
molemminpuolista ja sitä on tarkoitus jatkaa.
Kööpenhaminaa varten teimme myös posterin, joka oli mukana konferenssin posternäyttelyssä. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään jälleen Operatiivisten päivien
yhteydessä Helsingissä 24.11 2011. Sinne ovat
kaikki jäsenet tervetulleita. Myös ne, jotka eivät juuri nyt ole valmiita hallituksen jäseneksi, voivat tulla mukaan päättämään yhteisistä
asioista.
Tavoitteenamme on luoda koulutuspäivästä
vuosittainen tapahtuma. Tällä kertaa olemme
valinneet teemaksi olkapääkirurgisen potilaan hoidon ja tarkastelemme hoitoa prosessin
eri vaiheissa. Koulutuspäivämme on yksipäiväinen ja haluamme pitää osallistujamäärän
suhteellisen pienenä, jotta keskustelu ja ko-

Hallituksen varajäsen Sari Ojala vaihtaa kokemuksia ja yhteystietoja australiasen kollegan kanssa.

kemuksien jakaminen olisi luontevaa. Tiedon
jakamisen lisäksi koulutuspäivä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua muihin
päiväkirurgian ammattilaisiin ja verkostoitua.
Yhteyttä voi jatkossa pitää vaikkapa nettisivujemme keskustelupalstan kautta osoitteessa
www.paivakirurginenyhdistys.net.
Posteria on tarkoitus kehittää edelleen paremmin suomalaista todellisuutta kuvaavaksi. Nettisivuja kehitetään jatkuvasti ja eräänä
ajatuksena on artikkeleiden julkaisu sivuilla.
Ideoita otamme mielellämme vastaan ja erityisesti toivomme osallistumista niiden toteuttamisessa.
Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet
mukaan yhdistyksemme toimintaan. Liittyminen tapahtuu lähettämällä yhteystiedot rahastonhoitajallemme:
annamari.tanttu@welho.com. n
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Kööpenhamina 8.-11.5.2011, kongressikeskus Bella Center

Järjestyksessään 9. päiväkirurgian maailmankongressi järjestettiin keväisessä Kööpenhaminassa. Matkamme alkoi äitienpäivän
aamuna ja saavuimme Kööpenhaminaan jo
8.5. aamupäivällä. Kongressin ohjelmassa oli
sunnuntai-iltana tervetulotilaisuus, joten päätimme lähteä ajoissa, jotta ehdimme tutustua
kaupunkiin ennen kongressin alkua.
Kongressin ohjelma maanantaista keskiviikkoon oli tiivis. Luennot alkoivat aamulla
klo 9.00 ja päättyivät illalla klo 17.00.
Päiväkirurgian maailmankongressin järjestää
IAAS eli International association on Ambulatory Surgery. Kongressin ohjelmasta vastasi
yhteispohjoismainen ” Scientific Committee”,
jossa suomalaista päiväkirurgiaa edustivat
Tuula Kangas-Saarela Oulusta ja Kristiina
Mattila Helsingistä. Kangas-Saarela toimii
Oulun yliopistollisen sairaalan lyhki-osaston
anestesiaylilääkärinä ja Mattila HYKS, Jorvin
sairaalan päiväkirurgian anestesiaosaston ylilääkärinä. Molemmilla edustajilla on julkaisuja päiväkirurgiaan liittyen.
Kongressin ohjelma oli monipuolinen, kuten
päiväkirurginen toiminta yleensä. Edustettuina olivat kaikki erikoisalat sekä anestesiaan
liittyviä asioita. Luentoja oli kolmessa salissa
yhtä aikaa ja sen lisäksi oli ns. Free papers- esityksiä. Suomalaiset olivat hyvin edustettuina
myös luennoitsijoissa, mm. Päivi Valta luennoi sähköisen asioinnin hyödyistä potilaan
preoperatiivisessa vaiheessa ennen leikkausta.
Kristiina Mattila kertoi suomalaisesta päiväkirurgiaan liittyvästä tutkimuksesta, jossa
tutkittiin 14 eri päiväkirurgisen yksikön toimintaa. Petri Mattila kertoi päiväkirurgiasta
korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin näkökulmasta. Katja Heikkinen kertoi
tutkimustuloksiaan tutkimuksesta, jossa
ennen leikkausta potilailla oli mahdollisuus
käyttää internet-pohjaista ohjelmaa leikkaukseen valmistautumiseen. Potilas kirjautui
järjestelmään ja hän löysi kaiken tarvittavan
ohjeistuksen operaatioonsa liittyen järjestelmästä.

Maanantai
Kongressin viralliset avajaiset pidettiin maanantaina 9.5. IAAS.n tanskalainen puheenjohtaja Claus Toftgaard toivotti osallistujat
tervetulleiksi, jonka jälkeen Tanskan terveys-

ministeri piti kongressin avauspuheen. Tämän jälkeen Paul White Yhdysvalloista piti
ns. Nicoll -luennon. Professori James Nicollia
pidetään päiväkirurgian isänä. Kongressissa oli kaiken kaikkiaan n. 900 osallistujaa ja
heistä 127 oli suomalaisia. Suomalaiset päiväkirurgian ammattilaiset olivat erittäin hyvin
edustettuina. Mainittakoon vielä tässä yhteydessä, että kongressin suojelijana oli itse Tanskan kruununprinsessa Mary.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, luentoja oli
siis kolmessa salissa yhtä aikaa, joten valintoja piti tehdä. Avausluentojen jälkeen menin kuuntelemaan tyräkirurgiaan liittyvää
luentosessiota. Norjalainen Inge Glambek
puhui avoimella tekniikalla tehtävistä tyräleikkauksista. Hän käsitteli luennossaan
tyräkirurgian historiaa aina 1700-luvulta tähän päivään asti. Avoimen tekniikan leikkauksissa on mahdollista korjata tyrä verkolla
tai ilman. Nykypäivänä verkkotekniikka on
pääsääntöisin toimenpide. Lisäksi Glambek
kertoi tyrä-verkkojen kehityksestä. Toisessa
sessiossa luennoitsija Oosterhuis vertasi avoimen ja tähystyskirurgian eroja. Tähystysleikkaus vaatii nukutuksen, kun taas avoimen
operaation voi tehdä paikallispuudutuksessa.
Lisäksi potilaan sukupuoli vaikuttaa siihen,
kumpi tekniikka kannattaa valita. Naisilla femoraaliset herniat ovat yleisempiä kuin
miehillä. Viimeisessä sessiossa Staffan Smeds
Ruotsista käsitteli kipuongelmia tyräleikkauksen jälkeen. Hän on tehnyt tutkimusta yli 3
kk kestäneestä kroonisesta kivusta kärsivistä
potilaista, joiden kipu on tullut tyräleikkauksen jälkeen. Tutkimukseen on osallistunut
yli 2000 potilasta. Tutkimuksessa oli käytetty
Sergelin kipuasteikkoa, jossa 1 =pahin kipu ja
10 = ei kipua. Sama kirurgi oli operoinut yli
80 % tutkituista potilaista ja kaikki operaatiot oli tehty joko yleisanestesiassa tai paikallispuudutuksessa. Tyrät oli korjattu verkolla.
Kolme kuukautta operaation jälkeen n. 80 %
potilaista oli kivuttomia. Smeds muistuttikin,
että verkkoa laitettaessa tulee huomioida nivusalueen hermot.
Lounastauon jälkeen menin kuuntelemaan
suomalaisia eksperttejä, Kari Korttila luennoi
pahoinvoinnin hoidosta ja sen merkityksestä.
Jouni Ahonen puolestaan tromboosiprofylaksian merkityksestä. Nämä molemmat osaalueet ovat haasteellisia ja molemmat asiat tulee huomioida myös päiväkirurgisen potilaan
kohdalla.

Maanantaipäivän kolmas luentosessio käsitteli uutta teknologiaa leikkaussalin tehokkuuden lisäämisessä. Päivi Valta luennoi
sähköisestä asioinnista. Jorvin sairaalassa
on vuodesta 2007 asti ollut potilailla mahdollisuus palauttaa esitieto-, henkilötieto-,
ja suostumus/kielto tietojen luovuttamiseen
internetin kautta. Potilas kirjautuu palveluun
ns. vahvan tunnistautumisen kautta ( pankkitunnukset), täyttää lomakkeet ja lähettää ne
sairaalaan. Sairaalaan kaavakkeet palautuvat
reaaliajassa. Potilaan hoitoa suunniteltaessa,
tiedetään sairaudet/ lääkitykset yms. jo etukäteen, joten leikkauspäivänä ei tule yllätyksiä. Tämän palvelun ansiosta preoperatiiviset
käynnit ovat vähentyneet merkittävästi kuten
myös peruutukset leikkauspäivän aamuna.
Tällä hetkellä yli 60 % Jorvin päiväkirurgian
potilaista palauttaa kaavakkeet internetin välityksellä. Rinnalla on perinteinen paperinen
prosessi, valinta on potilaan.
Sairaanhoitaja Olsoe kertoi seuraavaksi tanskalaisen päiväkirurgian yksikön toiminnanohjausjärjestelmästä. Osastolla oli runsaasti
tietokoneita ja näyttöjä ja henkilökunta kommunikoi näiden välityksellä. Esim. leikkaussalista voitiin ottaa yhteys välinehuoltoon ja
tiedustella instrumenttien tilannetta. Koko
osaston toiminta ohjattiin tämän järjestelmän
kautta, mukaan lukien välinehuolto ja muut
yhteistyötahot.
Maanantaipäivän viimeisessä luentosessiossa
Kristiina Mattila kertoi tutkimuksensa tuloksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin 14 päiväkirurgian yksiköstä ympäri Suomea. Tutkimuksessa vertailtiin mm. yksiköiden saliaikoja,
aamun aloituksia ja päivittäisiä toimenpiteiden
määriä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus tarkasteli laatua ja vaikuttavuutta, joilla
tänä päivänä on yhä suurempi merkitys. Kongressipäivä päättyi maanantaina Kööpenhaminan kaupungintalolle, jonne kaikki kongressivieraat oli kutsuttu. Nautimme perinteisiä
tanskalaisia pannukakkuja ja virvokkeita.

Tiistai
Tiistaiaamuna klo 9 luennot jatkuivat ja osallistuin pohjoismaiseen sessioon. Katja Heikkinen kertoi aluksi, miten internetiä voidaan
hyödyntää leikkauspotilaan ohjauksessa. Tutkimus oli tehty ortopedisillä päiväkirurgisilla
potilailla, joille tehtiin polven tai olkapään tähystysleikkaus. uu
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uu Poliklinikkakäynnin yhteydessä potilaille

kustella etukäteen, ettei leikkauksen jälkeen
tule ikäviä yllätyksiä. Ns. Double-handle -tekniikka on ACL:n korjauksessa yleistymässä,
mutta tutkimustuloksia tekniikasta tarvitaan
huomattavasti lisää. NSAID- kipulääkkeiden
vaikutusta mahdolliseen rustovaurioon pitää
ihmisillä tutkia lisää. Rotille ko. lääkkeet ovat
aiheuttaneet rustovauriota.

ki, lentokentät suljettuna tai laivat eivät kulje.
Nämä olosuhteet asettavat tiettyjä haasteita
päiväkirurgisen potilaan hoidolle, siinä missä ikäkin, potilaita kun saattaa olla vauvasta
vaariin. Päiväkirurgisen potilaan sosiaalisen
verkon tulee olla kunnossa ja hän tarvitsee
tukihenkilön, joka huolehtii hänestä ja auttaa
tarvittaessa ongelmissa.

Tanskalainen Pernille Hornsleth kertoi endoskopiahoitajien potilaiden sedatoimisesta.
Hoitajat, jotka sedatointia antoivat, olivat saaneet neljän viikon mittaisen koulutuksen ja
ennen kuin saivat luvan hoitaa potilaita tällä
menetelmällä, heillä oli teoria- ja näyttökoe.
Potilaat, jotka tarvitsivat sedaatiota skopian
yhteydessä saivat sen näiden hoitajien toimesta, eikä paikalle tarvittu anestesialääkäriä.
Tanskassa ko. menetelmästä on erittäin positiivisia kokemuksia ja käytäntö laajenee koko
ajan.

Kolmannessa sessiossa norjalainen Jesper
Blomquist käsitteli päiväkirurgisia olkapääleikkauksia. Suurin osa olkapäätoimenpiteistä
sopii päiväkirurgiaan, poisluettuna avoimet
rotator cuffin korjaukset, proteesileikkaukset
ja Latarjet -toimenpiteet. Tässä sessiossa ei
ainakaan itselleni tullut mitään uutta ja mullistavaa. Suomessa olemme hyvin samoilla
linjoilla.

Yhteenveto

kerrottiin internet-pohjaisesta ohjauksesta, ja
mikäli potilas halusi käyttää tätä palvelua, hän
sai palveluun tarvittavat tunnukset. Potilas
kirjautui palveluun silloin kun hänelle itselleen
parhaiten sopi. Palve-lussa oli kaikki tarvittava
materiaali leikkausta ja leikkaukseen valmistautumista varten.

Ruotsalainen Ulrica Nilsson kertoi luentoosion kolmannessa sessiossa musiikkiterapian vaikutuksesta päiväkirurgisen potilaan
hoidossa. Musiikki on rinnastettavissa lääkkeeseen. Tutkimuksissa on todettu, että musiikilla on kardiovaskulaarisia vaikutuksia
ja se vaikuttaa mm. kipua vähentävästi. Musiikkina käytettiin tiettyä klassista musiikkia,
ei potilaan omaa musiikkia. Itse suhtauduin
asiaan hieman varauksella, mutta tutkimus
osoitti, että musiikista on apua toimenpiteissä. Tähän ei juuri muuta voi kuin todeta, että
uusia aluevaltauksia tulee kokoajan.

Paivakirurgia

Tanskalaisen voileipälounaan jälkeen alkoi
kongressin ainoa puhtaasti ortopedinen sessio. Ruotsalainen ortopedi Jon Karlsson piti
kaksi luentoa peräkkäin kertoen nilkan ja jalkaterän sekä polven päiväkirurgisista toimenpiteistä. Nilkkaan voidaan päiväkirurgisesti
tehdä esim. skopioita, jolla hoidetaan impingement- vaivaa, voidaan tehdä myös artrodeesi osteoartroosin hoidoksi sekä posteriorisia
skopioita, joilla voidaan hoitaa esim. akillesjänteen vaivoja. Toimenpiteitä voidaan tehdä
niin paikallispuudutuksessa kuin yleisanestesiassa. Karlssonin mukaan nilkkaan liittyviä
päiväkirurgisia toimenpiteitä voidaan lisätä ja
laajentaa. Tältä osa-alueelta hänen mukaansa
on tutkimuksia tehty vähän.
Toinen Karlssonin sessio käsitteli polven
alueen tähystyskirurgiaa, oikeammin eturistisiteen hoitoon liittyvää kirurgiaa. Ennen
eturistisiteen (ACL) korjausleikkausta hänen
mukaansa potilaan riskitekijät tulee huomioida perusteellisesti ja miettiä tarkkaan kannattaako ylipäänsä operoida? ACL on tärkeä
polven normaalissa toiminnassa, leikkauksella ei aina kuitenkaan päästä parhaaseen
mahdolliseen lopputulokseen. Karlssonin
mukaan tästä kannattaa potilaan kanssa kes-

Tämän ortopedisen session lopuksi tanskalainen Anders Ditlev Jensen kertoi käsikirurgiasta. Hän lähinnä esitteli mitä käsikirurgisia
toimenpiteitä voidaan päiväkirurgiassa tehdä.
Yleisimpiä käsikirurgisia toimenpiteitä ovat;
erilaiset sormileikkaukset, contractura dupytren- leikkaukset sekä rannepinneleikkaukset.
Suomeen vertailtuna tilanne meillä on hyvin
samanlainen yleisempien toimenpiteiden
osalta.

Keskiviikko
Keskiviikkoaamun sessio käsitteli potilaan turvallisuutta. Tanskalaiset kertoivat
ns. check-listin (tarkistuslistan) käytöstään.
Check-list käydään läpi ennen anestesian
aloitusta, leikkauksen aikana ennen kuin kirurgi sulkee haavan sekä leikkauksen lopuksi
ennen kuin potilas viedään heräämöön. Tänä
päivänä check-list on itsestään selvyys monilla leikkaus- ja päiväkirurgisilla osastoilla.
Listan käyttö lisää huomattavasti potilaan
turvallisuutta, vertauksena todettakoon, että
eivät lentäjätkään lähde ilmaan ennen kuin
tarkistuslista on läpikäyty. Esim. Saksassa
check-list on sidottu vakuutusjärjestelmään,
eli jos sairaala ei käytä listaa ja sattuu vahinko,
niin vakuutusyhtiö ei korvaa vahingon kuluja.
Potilaiden turvallisuuteen kiinnitetään tänä
päivänä yhä enemmän huomiota, mikä on
mielestäni pelkästään hyvä asia.
Kongressin viimeinen varsinainen luentosessio käsitteli erityisiä ongelmia, joita saattaa olla päiväkirurgian haasteena. Mikä on
turvallinen etäisyys sairaalasta toimenpiteen
jälkeen? Luennoitsijan mukaan korkeintaan
kahden tunnin matka sairaalaan, ei kuitenkaan välttämättä toimenpiteen suorittaneeseen sairaalaan. Suomessa rajana on yleisesti
ollut n. tunnin matka sairaalaan ja yleensä
vielä sinne, missä toimenpide on tehty. Pohjoismaissakin ongelmia saattaa aiheuttaa oikutteleva luonto, talvella tiet saattaa olla poik-

Loppuyhteenvetona voinkin todeta, että kongressin anti oli monipuolinen. Suomessa päiväkirurgia on ihan ajan hengessä, meillä ei
ole mitään hävettävää. Sen lisäksi, että osallistuin kongressiin, minulla oli kunnia olla
niiden joukossa, joiden posteri oli hyväkstty
posterinäyttelyyn. Posterini käsitteli sähköistä asiointia, josta myös Päivi Valta luennoi.
Olen ollut vuodesta 2006 oman työni ohessa
kehittämässä tätä sähköistä palvelua potilaille. Sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan ja
terveydenhuollonkin pitää pystyä vastaamaan
tähän haasteeseen. Posterini herätti mielenkiintoa laajasti, vaikka Euroopassa ja USA.ssa
ollaankin meitä huomattavasti tässä edellä. n

Suuret kiitokset vielä Teille, minulle
apurahaa myöntäneille yrityksille,
jotka mahdollistitte tämän kongressimatkani.
Johanna Koivistoinen
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Päiväkirurgiaa
Jyväskylässä
Tarja Mäenpää

va aoh
Päiväkirurgia/Los 3, Jyväskylä

Päiväkirurgiamme toiminnasta
(Leikkausosasto 3)
Keski-Suomen keskussairaalan päiväkirurgia avattiin uusissa ajanmukaisissa tiloissa
6.5.2002. Aluksi päiväkirurgia toimi omana
yksikkönään, jossa oli vakituinen henkilöstö.
Vuonna 2007 alusta päiväkirurgian yksikkö
liitettiin Anestesia- ja leikkaustoiminnan yksikköön, johon kuuluvat myös leikkausosastot
1 ja 2. Päiväkirurgiasta tuli leikkausosasto 3.
Yksikössämme on 6 leikkaussalia ja 3 heräämöä. Heräämöt on jaoteltu I-vaiheen heräämöön (leikkaussaleista tulevat potilaat),
II-vaiheen heräämöön (potilaiden vastaanotto/kotiutus) sekä lasten heräämöön, jonne
myös lasten vanhemmat pääsevät leikkauksen
jälkeen. Heräämössä annetaan myös anestesiapalveluja psykiatrian (ECT) ja sisätautien
(rytminsiirrot) erikoisaloille. Päiväkirurgian
tiloissa toimii kipu-ja anestesiapoliklinikka.
Leiko-potilaat (kotoa leikkaukseen) tulevat
päiväkirurgian kautta. Ns. leikosairaanhoitaja
on tehnyt potilaista preoperatiiviset selvittelyt. Hoitajat vastaanottavat potilaat ja valmistelevat heidät leikkaukseen.

Paivakirurgia

Toimipisteessä työskentelee 1 osastonylilääkäri, 1 vastuualueen yhteinen osastonhoitaja,
1 apulaisosastonhoitaja, 25 vastuualueen yhteistä sairaanhoitajaa, 3 leikosairaanhoitajaa, 2
presoittajaa, 1 fysioterapeutti, 4 sairaalahuoltajaa, 2 välinehuoltajaa, 3 sihteeriä, 1 kipupoliklinikan sairaanhoitaja ja vastuualueen yhteinen
lääkintävahtimestari. Tietenkään kirurgeja ja
anestesialääkäreitä unohtamatta.
Päiväkirurgisen prosessin erityisosaamisen
vuoksi kaikki sairaanhoitajat eivät kierrä kaikilla leikkausosastoilla. Osaamisen turvaamisen vuoksi kiertoa kuitenkin on oltava, koska
leikkausosastojen sulkujen aikana toimimme
kaikki samalla päivystävällä leikkausosastolla.
Anestesia- ja leikkaushoidon osastonylilääkäri suunnittelee leikkaussalijaot erikoisaloittain noin kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin.
Toimenpidesuunnittelijat antavat potilaille
leikkausajat ja sijoittavat leikkaussaleihin
ja sihteeri laittaa potilaille kutsut ja presoittoajat. Potilas soittaa viikkoa ennen suun-

Sairaanhoitaja Annukka Tuomola vastaanottaa potilaiden presoittoja.

niteltua leikkausta päiväkirurgiaan, jolloin
täydennetään esitietoja (kirjattu aiemmin
tietojärjestelmään) ja tarkistetaan, että kaikki
leikkauksen ja kotiutuksen kannalta tarvittava on kunnossa.
Päiväkirurgiset potilaat on kutsuttu porrastetusti niin, että salin kaksi ensimmäistä tulee
klo 7.
Potilaat otetaan leikkaussaliin klo 7.30,
jossa tarkistetaan potilaan henkilöllisyys, ravinnotta olo, leikattava puoli yms., annetaan
esilääke ja kirurgi käy salissa tutkimassa potilaan.
Leikkaussaleissa työskentelevät hoitajat tulevat klo 7 ja työpäivä päättyy klo 15-16. Heräämövuorolaiset tulevat porrastetusti klo 7 –
11 ja työpäivä päättyy klo 16-19, jolloin myös
viimeiset potilaat on kotiutettu.
Potilasvirta päiväkirurgian kautta vuonna
2010 oli 4645 henkilöä.

Yhä useampi potilas tulee
sairaalaan leikkauspäivänä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisella toimialueella on kehitelty leikkaukseen
saapuvien potilaiden hoitoketjuja entistä potilaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi.
Tällä hetkellä 78% ennalta suunniteltuun
leikkaukseen tulevista potilaista saapuu sairaalaan vasta leikkauspäivän aamuna. Yli
puolet (52%) potilaista pääsee myös sairaalasta pois leikkauspäivänä. Muutoksen taustalla
on potilaiden oma halu olla mahdollisimman

kauan kotona tutussa ympäristössä ennen
leikkausta ja halu päästä kotiin mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen.

Leikkaukseen valmis potilas
-toimintaohje
Leikkaukseen valmis potilas -toimintamalli
otettiin käyttöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuoden 2010 joulukuussa. Toimintamalliin on luotu yhtenäiset käytänteet leikkaukseen tuleville potilaille. Toimintamallissa
käydään tarkasti läpi potilaan koko hoitopolku ja ohjeistus aina leikkauspäätöksestä leikkaukseen. Toimintamallissa huomioidaan
potilaan kiireellisyys, varmistetaan potilaan
leikkauskelpoisuus, varmistetaan kirjausten
oikea-aikaisuus ja pidetään huolta, että potilas saa oikea-aikaisen informoinnin hoidon
eri vaiheissa.
Keväällä 2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kirurgisen poliklinikan potilaat alkoivat
täyttää esitietolomaketta sähköisesti. Esitietolomakeet lähetetään automaattisesti kaikille
uusille kirurgian poliklinikalle saapuville potilaille ja potilas voi täyttää ne joko Internetissä tai tavalliseen tapaan paperilla, joka muutetaan sähköiseen muotoon automaattisesti.
Potilaan preoperatiivisen selvittelyn avulla
saadaan hyvä käsitys potilaan riskeistä ja kyvystä suoriutua perioperatiivisesta vaiheesta
sekä pystytään myös arvioimaan mikä on potilaan kyky selviytyä leikkauksesta.
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Perutuille leikkausajoille saadaan
nopeasti uusi potilas tekstiviestillä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä otettiin
viime vuoden lopulla käyttöön ajananto- ja
peruutusaikapalvelu tekstiviestillä. Toimenpidesuunnittelijat lähettävät potilaalle tietokoneohjelman avulla tekstiviestin ja tiedustelevat sopiiko annettu leikkausaika potilaalle.
Projektipäällikkö Jaana Teerijoki kertoo, että
käytössä olleesta tekstiviestipalvelusta on hyviä kokemuksia. Tekstiviestipalvelu on osoittautunut hyväksi työvälineeksi toiminnan
suunnittelussa.
- potilaat osaavat käyttää tekstiviestipalvelua hyvin ja peruutuspaikoille on saatu uuden
toiminnan avulla nopeasti joku toinen leikattava. Tärkeää on, että kun peruutuksia aina
kuitenkin tapahtuu, leikkauspöydät saadaan
tällä tavoin aina tehokkaaseen käyttöön.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan aktiivista osallistumista omaan
hoitoonsa ja velvoittaa hoitohenkilökuntaa
antamaan potilaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista vaikutuksineen, sekä muista hänen

hoitoonsa liittyvistä asioista. (Hautakangas
ym. 2003, 15; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista)
Päiväkirurgisessa hoidossa omahoidon osuus
on merkittävä. Koko hoitoprosessista noin 2/3
jää potilaiden itsenäisen hoidon varaan ja siksi
on tärkeää, että jo hoidon suunnitteluvaiheessa hän ymmärtää oman osuutensa merkityksen ja vaikutuksen paranemiseen. Potilaan on
pystyttävä omatoimisesti valmistautumaan
toimenpiteeseen ja orientoitumaan sen jälkeiseen hoitoon saamiensa ohjeiden perusteella.
(Viitamäki 1996, 80-82; Valanne 2005, 455456)
Useiden kyselytutkimusten mukaan potilaat
haluavat lähinnä kahta asiaa: asianmukaista
preoperatiivista tietoa ja hyvää postoperatiivista kivunhoitoa (Valanne 2005, 455-456)
Tutkimusten mukaan potilaat kokevat usein
saaneensa liian vähän tietoa ja arkielämään
sovellettavia ohjeita haavan hoidosta (Marttila ym. 1997, 48-50).

Päiväkirurgisen potilaan
preoperatiivinen ohjaus (K-Sks)
Potilaat ohjataan joko erikoisalakohtaisella
prepoliklinikalla tai presoiton yhteydessä.
Suurin osa päiväkirurgisista potilaista esihaastatellaan puhelimitse, jolloin ohjataan toimenpiteeseen valmistautuminen ja tuloaika/
paikka, kotiutumiseen liittyvät asiat (hakija,
seuraa yöksi), kerrotaan alustavasti toipumiseen liittyviä asioita sekä ”paperiasiat” (esim.
SvA).
Jollei tietojärjestelmään (Prosessium) leikkauspolkua ole jo aloitettu, niin soittaja aloittaa
polun ja liittää polkuun effica leikkaushoidon

Päiväkirurgisen potilaan
postoperatiivinen ohjaus (K-Sks)
Ohjataan haavanhoito, ompeleiden poisto ja
kuntoutus. Kivun oikea hoito edistää leikkauksesta toipumista, korostetaan kipulääkityksen ennakointia ja säännöllisyyttä sekä muita
mahdollisia kivunlievitysmenetelmiä esim.
raajaleikatulle kylmä-ja kohohoito. Kerrotaan
miten leikkausaluetta pitää seurata: mikä on
normaalia ja mihin ottaa yhteyttä, jos ongelmia.
Kerrataan jatkohoito-ohjeet: mahdolliset
kontrollit, näytevastaukset yms. Suullisen ohjauksen lisäksi annetaan aina kirjalliset ohjeet
mukaan.

Ohjauksen haasteita
Potilaita on paljon ja se aiheuttaa kiirettä -pitäisi osata priorisoida töitä. Potilaan lyhyt sairaalassaoloaika aiheuttaa sen, että hoitosuhdekin on lyhyt. Tietoliikenneongelmat voivat
aiheuttaa ongelmia, koska potilastiedot ovat
vain sähköisenä versiona. Henkilökunnan
vaihtuvuus ja kierto edellyttää jatkuvaa perehdytystä ja perehdytys edellyttää (kirjallisten) ohjeiden jatkuvaa päivitystä, jotta taataan
potilasohjauksen vaikuttavuus.
Tilojen ahtaus ja intimiteettisuojaongelmat
ovat jokapäiväisiä, koska potilasmäärät ovat
kasvaneet ja uusia toimintoja on siirtynyt päiväkirurgian tiloihin (Leikotoiminta, anestesiapkl).
Hoitajan vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa ohjaustilanteissa. On huomioitava
potilaan yksilöllisyys ja se, miten kenellekin
kannattaa puhua, jotta potilas ymmärtää ja
sitoutuu itsehoitoon.
Uudet toimintaohjeet ovat selkiyttäneet ja
yhdenmukaistaneet päiväkirurgisen potilaan preoperatiivista ohjausta. Vaikuttavan
potilasohjauksen apuna pitää olla sähköinen
ohjaus (nettiportaalit, infokioskit). Postoperatiivinen kirjallinen ja suullinen ohjaus on
tärkeä saada selkeämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi. Kotiuttavien hoitajien perehdytys
on tässä avainasemassa. Siinä meillä on vielä
tulevaisuuden haasteita. n

Päiväkirurgian heräämö 1.
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varauksen ja täyttää terveydentilan esitiedot
sekä kirjaa potilaalle annetun infon oleelliset tiedot sairaalaan tulosta ja kotiutuksesta.
Soittaja antaa potilaalle kotilääkitysohjeet
kirjallisen ohjeen mukaisesti ja tarkistaa, että
ohjeistuksen mukaiset preoperatiiviset laboratorio- ym. tutkimukset on tehty.

Lähteet:
Projektipäällikkö Jaana Teerijoki
Katja Karhun Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Tampereen
amk: Päiväkirurgiseen toimenpiteeseen valmistautuminen internetin avulla. Kyselytutkimus päiväkirurgisen
yksikön potilaille.

Paivakirurgia

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat esitietojen ja suunnittelun kirjaamisen sekä katselun ajasta ja papereista riippumatta sikäli kun
kirjaukset on tehty riittävän aikaisin. Tavoite
on että elektiivisten potilaiden tutkimukset ja
kirjaukset järjestelmiin olisivat käytettävissä
vähintään viikkoa ennen suunniteltua leikkauspäivää. Tällöin ehditään tehdä tarvittavat
lisäselvittelyt järjestäytyneesti ja vältytään
viime hetken peruutuksilta.
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AIH! –Tahattomat neulanpistot kirurgiassa
Petri Haapiainen

Markkinointipäällikkö
Johnson & Johnson, Nordic
ETHICON

Harvoin tulee ajatelleeksi, että ommelaineen
päässä oleva neula voi olla vaarallinen. Mutta
huonolla tuurilla täma kirurgille välttämätön
työkalu voi aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa
tahattoman neulanpiston muodossa, tartuttaen esim. hepatiitin neulanpiston saaneeseen.
Kuinka yleisiä tahattomat neulanpistot ovat?
Yhdysvalloissa arvioidaan vuosittain tapahtuvan terveydenhoitohenkilökunnalle 384
000 terävien esineiden aiheuttamaa, ihon rikkovaa, onnettomuutta. Näistä suuri osa tapahtuu leikkaussalissa. American College of Surgeons arvioi hoitohenkilökunnan altistuvan
tahattomille haavoille ja neulanpistoille 1-15%
toimenpiteistä.
Tarkkoja lukuja tahattomista neulanpistoista kirurgisten neulojen käytön aikana on varmaankin mahdotonta saada, sillä tutkimusten
mukaan 51-90% neulanpistoista jää raportoimatta. Kuitenkaan tutkimusten mukaan
yksikään kirurgi ei välty tahattomalta neulanpistolta uransa aikana, eivätkä kirurgit edes
ole se riskialttein ryhmä. Kirurgiassa kaikista
teräviin esineisiin liittyvistä onnetomuuksista
kirurgiset neulat ovat yleisin syy tahattomille onnettomuuksille: ommelaineeseen liitetty
neula vastaa yli 43 prosentista kaikista onnettomuuksista. Neulojen osuus on suurempi
kuin leikkausveitsien tai ruiskuihin liitettyjen
neulojen aiheuttamat tahattomat pistot yhteensä.

Paivakirurgia

Instrumenttihoitaja ja avustaja
vaaravyöhykkeessä
Kirugi ei ole se joka yleisimmin saa tahattoman neulanpiston käyttämästään neulasta.
Tilastojen mukaan yleisintä on, että tahattoman piston neulasta saa leikkauksessa avustava henkilö – tyypillisesti instrumenttihoitaja tai avustava sairaalalääkäri toimenpiteen
aikana.
Tyypillisimmin tahaton neulanpisto tapahtuu, kun
 Neulaa asetetaan neulankuljettajaan
 Neulankuljettaja neuloineen annetaan kädestä käteen
 Assistentin pidellessä kudosta kirurgin ommellessa
 Lanka solmitaan neulaa irroittamatta
 Neulankuljettaja neuloineen jää väärään
paikkaan
Eri tutkimusten mukaan tahattomia neulanpistoja sattuu erityisesti faskian sekä lihaksen
sulun yhteydessä. Erikoisaloista gynekologiassa tapahtuu tahattomia neulanpistoja eniten

tilastojen mukaan, erityisesti vaginaalisissa ja
abdominaalisissa kohdunpoistoissa.

Miten riskiä voidaan pienentää?
Tehokkain tapa eliminoida tahattomat neulanpistot toimenpiteen aikana on tylppien eli
turvaneulojen käyttö. Erään tutkimuksen
mukaan turvaneuloihin siirtyminen pelkästään faskian ja lihaksen ompelussa vähentää
tahattomien neulanpistojen kokonaismäärää
noin 60%.
Oikein suunniteltu turvaneula lävistää kudoksen kohtuullisen hyvin, mutta ei läpäise
hanskaa. Turvaneulat soveltuvat hyvin lihasten ja faskian ompeluun. Ihon, suolen ja verisuonten ompeluun tarvitaan edelleen teräviä
neuloja. Turvaneulalla ommeltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kudos
lävistetään 90 asteen kulmassa. Tämä helpottaa neulan läpäisyä kudoksesta. Tutkimusten
mukaan kirurgit ovat pitäneet turvaneulojen
läpäisykykyä kuitenkin hyväksyttävänä.

Virallinen suositus turvaneulojen
käyttöön
Yhdysvalloissa turvaneulojen käyttö on laajemmin levinnyt kuin meillä Suomessa. Tähän on vaikuttanut paikallinen lainsäädäntö
(Needlestick Safety and Prevention Act 2000),
mutta etenkin korkean tahon suositukset turvaneulojen käytölle.
Vuonna 2005 arvovaltainen American College of Surgeons suositteli turvaneulojen yleistä käyttöönottoa faskian ja lihasten sulkuun
kirurgien ja hoitohenkilökunnan tahattomien
neulanpistojen välttämiseksi. ACS:n suositusta seurasivat sekä paikallinen leikkaussalihoitajien yhdistys AORNA sekä meidän
Työterveyslaitosta vastaava instanssi, OSHA
(Occupational Safety and Health Administration), omilla vastaavilla suosituksillaan turvaneulojen käyttöönotolle.

Turvaneulojen käyttöönotto
Toivottavasti tällä artikkelilla voimme aloitaa keskustelun tästä tärkeästä aiheesta myös
Suomessa, etenkin kun ongelmaan on helppo
ratkaisu. On toki muistettava, että turvaneula
on aina eräänlainen kompromissi ja esteenä
käyttöönotolle on useinmiten kirurgin odotukset. Mikäli kirurgi odottaa, että turvaneula läpäisee kudosta samalla tavalla kuin
terävät neulat, valitsee kirurgi mielummin
terävän neulan. Mutta lyhyen totuttelujakson
jälkeen useimmat kirurgit hyväksyvät turvaneulojen edut ja haitat. Tämän totuttelujakson
aikana hoitohenkilökunnan rooli korostuu,
sillä hoitajien tulee aktiivisesti tarjota turvaneuloja kirurgeille ja kerrata turvaneulojen
edut. Näistä eduista hyötyvät ei vain kirurgit,
vaan erityisesti myös heidän kanssaan työskentelevät hoitajat.

Turvaneulat ETHICONin
tuotteissa
ETHICON lanseerasi ensimmäiset turvaneulat jo vuonna 1993, ja nykyään näitä ETHIGUARD*- neuloja saa monen kokoisina
useimpiin ommelaineisiin, mm. VICRYL*iin
ja PDS*:ään. ETHIGUARD*- neulan kärki on
muotoiltu kuin delfiinin nokka, joten se lävistää tavallista kudosta paremmin kuin klassinen
tylppä neula, mutta ei lävistä hanskaa. n

Lähteet:
Jagger et al. Increase in sharps injuries in surgical settings
versus nonsurgical settings after passage of national needlestick legislation. J Am Coll Surg 2010;210:496-502.
OSHA. Use of blunt-tip suture needles to decrease percutaneous injuries to surgical personnel. Safety and health
Bulletin 2008-101.
Catanzarite et al. Preventing needlestick injuries in
obstetrics and gynecology. Obstet Gynecol 2007;110:13991403.
American College of Surgeons. Statement on blunt suture
needles. Bulletin of the American College of Surgeons
November 2005.
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ETHIGUARD*
Blunt Point Needle

Suojaa itsesi ja työ

to v e r i s

ACS suosittelee tylppien neulojen
käyttöönottoa faskian sulkuun
tahattomien neulanpistojen minimoimiseksi tai eliminoimiseksi.
Tylppiä neuloja tulisi olla saatavilla
usean kokoisina eri ommelaineisiin
yhdistettynä myös muita toimenpiteitä varten.
American College of Surgeons 2005
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Perioperatiivisen hoitotyön turvallisuus – miten sitä kehitetään
eurooppalaisena yhteistyönä?
Marja Silén-Lipponen

lehtori, FT, Savonia-ammattikorkeakoulu

Irma Mikkonen

yliopettaja, KT, Savonia-ammattikorkeakoulu

Leikkausyksiköissä potilasturvallisuudella tarkoitetaan periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa
hoidon turvallisuus ja suojata potilasta
vahingoittumiselta. Perioperatiivisessa
hoitotyössä potilasturvallisuutta lisätään
parhaiten siirtämällä huomio yksilöiden
tai tiimien syyllistämisestä ja virheistä
rankaisemisesta palvelujärjestelmän ja
prosessien arviointiin sekä niissä olevien
riskien poistamiseen.
Tutkimuksissa on todettu, että perioperatiivinen hoitotyö ja sen riskit ovat perusolemukseltaan samanlaisia riippumatta maasta
tai kulttuurista. 1980-luvulla suomalainen
perioperatiivinen hoitotyö kehittyi erityisesti
amerikkalaisen tiedon ja näkemysten siivittämänä. Eurooppalainen perioperatiivisen
hoitotyön kehittäminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi lisääntyneen EU-yhteistyön
sekä koko Eurooppaa vaivaavan leikkaus- ja
anestesiahoitajapulan myötä. Toiminnan kehittäminen eurooppalaisena yhteistyönä on
tärkeä myös terveydenhuoltojärjestelmän taloudellisten haasteiden vuoksi.
Savonia ammattikorkeakoulu ja Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA) ovat
mukana eurooppalaisessa perioperatiivisen
hoitotyön avaintaitojen hallinta -projektissa
(European Operating Room Nurse Key Skills
Management = EORN-KSM). Projektin tarkoituksena on kuvata ja arvioida perioperatiivista hoitotyötä toiminnan laadun ja potilaan
hoidon turvallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on saada selville mitkä ovat perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset
taidot, jotka vähentävät läheltä piti - tai haittatapahtumia ja täten kehittää leikkausosastojen toimintaa kootun tiedon pohjalta. Projektin aikana luodaan ja esitestataan lomake
(myöhemmin mahdollisesti arviointimittari),
jonka avulla pyritään löytämään perioperatiivisen hoitotyön keskeiset taidot. Luomalla
työkaluja leikkaushoitajan ammattitaidon ar-

viointiin (osaamiskartoitukseen) ja perehdyttämiseen voidaan perioperatiivista hoitotyötä
kehittää aiempaa laadukkaammaksi.

EORN-KSM -projekti
EORN-KSM on 2-vuotinen EU:n Leonardo
Lifelong Learning -ohjelman projekti, jonka
vastuu on ranskalaisella IFCIL -yrityksellä.
Kumppaneita projektissa ovat EORNA eli Euroopan leikkaushoitajien yhdistys; puolalainen, belgialainen, ranskalainen ja suomalainen (SAVONIA AMK) terveysalan oppilaitos;
sekä puolalainen ja ranskalainen koulutusalan
konsulttiyritys. Mukana ovat myös Suomen ja
Ranskan leikkaushoitajien yhdistykset.

Avaintaidot työn laadun perustana
Avaintaitojen hallinta (Key skill management
= KSM) on menetelmä, jonka avulla voidaan
kehittää turvallisuuskriittisten alojen laadukasta työskentelyä. Alun perin malli on syntynyt japanilaisen tuottavuutta lisäävän LEANajattelun pohjalta. LEAN-mallissa keskeistä
on, että toiminnan kannalta keskeiset asiat/
toiminnot toteutuvat oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Vaikka ajattelun taustalla on pitkälti tekninen
työprosessin tehostaminen, lähestymistavan
avulla organisaatio voi kehittyä oppivaksi
yhteisöksi, jossa toimintaa ohjataan yhteisten
arvojen näkökulmasta.
Turvallisuuskriittisillä aloilla tarvittavat taidot ovat monipuolisia ja vaativia. Taidoille on
myös tyypillistä se, että ne kehittyvät ja tuottavat jatkuvasti uusia osaamisvaatimuksia
henkilöstölle. Työskentely tällaisissa paineen
alaisissa työympäristöissä sisältää inhimillisiä
virheitä ja siksi toimintaa uhkaavien virheiden
tunnistaminen, ehkäisy ja hallinta ovat tärkeitä. Terveydenhuollossa perioperatiivinen
hoitotyö on tällainen turvallisuuskriittinen
ala toimintaympäristön monimutkaisuuden
ja aikarajoitteisuuden takia. Perioperatiivisessa hoitotyössä ei ole mahdollista toimia
turvallisesti ilman vakioituja menetelmiä ja
sujuvaa tiimityötä. Työ koostuu siten useista
avaintaidoista, joiden henkilöstä ja tilanteesta
riippumaton osaaminen on välttämätöntä laadukkaan hoidon toteutumiseksi.
KSM -menetelmällä pyritään systemaattisesti
löytämään tietyn työtoiminnan keskeiset taidot (= avaintaidot), joilla on välitön vaikutus

työskentelyn varmuuteen ja luotettavuuteen.
KSM -mallissa tarkastellaan taitoja erityisesti työssä käytettävien menetelmien, laitteiden
ja välineiden, henkilöstön osaamisen (human
resource), työympäristön ja työn johtamisen
näkökulmasta. Taitoja voidaan tarkastella
sekä työn sisäisten että ulkoisten toimijoiden
ja heidän välisen yhteistyön näkökulmasta.
Malli perustuu ajatukseen, että usein epäonnistuneen tapahtuman taustalla on jokin taito
tai toiminto, jota ei ole tehty oikein tai riittävällä tarkkuudella. Pulmia ja haasteita voivat
aiheuttaa esimerkiksi laitteiden virheellinen
käyttö, välineistön puutteellisuus sekä toimintatavat, joihin uusia työntekijöitä ei ole
riittävästi perehdytetty.

Perioperatiivisen hoitotyön
avaintaitojen selvittäminen
Perioperatiivisen hoitotyön avaintaitoja voidaan kartoittaa tarkastelemalla työtä sekä
kokonaisuuden että yksityiskohtien ja työhön
liittyvien rajapintojen näkökulmasta. Tarkastelemalla ja arvioimalla perioperatiiviseen
hoitoprosessiin sisältyviä työtehtäviä sekä niihin liittyviä riskejä saadaan selville yksittäiset
toiminnot, joiden osaaminen on välttämätöntä työprosessien eri vaiheissa. Lisäksi kartoitus
auttaa selvittämään koko perioperatiiviseen
hoitoprosessiin sisältyvät toimintojen sujuvat
yhdistelmät. Tarkastelun avulla voidaan nostaa esiin keskeiset taidot, joiden sujuva osaaminen on perioperatiivisen hoitotyön kannalta välttämätöntä.
Rajapintojen tarkastelussa käydään läpi kaikki
leikkauksenaikaiseen hoitoon liittyvät tehtävät, jotka ilmenevät eri toimijoiden välisessä
työskentelyssä. Perioperatiivista hoitotyötä
tarkastellaan sekä leikkaustiimin sisäisten
että ulkoisten toimijoiden välisen yhteistyön
näkökulmasta. Sisäisiin toimijoihin kuuluvat
kaikki tiimin keskinäiseen työskentelyyn ja
sen organisointiin liittyvät henkilöt. Ulkopuolisten tahojen osalta selvitetään esimerkiksi
leikkausosaston ja vuodeosastojen, laboratorion sekä välinehuollon välistä yhteistyötä.
EORN-KSM -projektissa avaintaitojen selvittämiseen käytetään focus-group haastattelua
ja virhetilanteiden analyyttistä havainnointia.
Focus group -ryhmähaastattelulla selvitetään
intraoperatiivisen hoidon eri ajanjaksojen,
toimenpiteen aloittamiseen liittyvän valmistelun, toimenpidevaiheen aikaisen työskente-
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lyn ja välittömän toimenpiteen jälkeisen työn
sujuvuutta. Haastatteluun osallistujia pyydetään kuvamaan perioperatiivista hoitotyötä
siihen liittyvien pulmallisten ja vaikeiden
toimintojen sekä parannusehdotusten näkökulmasta. Ryhmähaastatteluja järjestetään
projektiin kuuluvissa maissa sekä perioperatiivisen hoitotyön aloittelijoille että kokeneille
työntekijöille.
Projektissa kehitetään riskitilanteiden havainnointilomake, jonka avulla pyritään nostamaan esiin taitoja, joiden puuttuminen aiheuttaa mahdollisia ja ilmeisiä riskejä. Lomakkeen
avulla havainnoijat kirjaavat tapahtumien yksityiskohtaisia tietoja lomakkeelle, mm. mikä
asia tehtiin virheellisesti, minkä erikoisalan
toimenpide oli kyseessä ja millaista haittaa
virheellinen toiminta aiheutti potilaalle. Lisäksi havainnoijat laativat lyhyen kuvauksen
riskitilanteesta ja sen myönteisestä ratkaisumallista. Lomaketta koekäytetään Ranskan,
Belgian, Puolan ja Suomen (Savonia AMK)
perioperatiivisen hoitotyön opiskelijoilla sekä
ranskalaisen ja belgialaisen leikkausosaston
perioperatiivisilla sairaanhoitajilla. Havain-

kirurgia

noinnin avulla saadaan esiin mahdollisia ja
ilmeisiä riskitaitoja, joiden osaamista tulee
kehittää.

Projektin hyöty suomalaiselle
perioperatiiviselle hoitotyölle
KSM -mallia voidaan käyttää henkilöstön
osaamisen arviointiin ja koulutukseen, rekrytointiin sekä perehdyttämiseen. Avaintaitojen tarkastelun perimmäinen päämäärä on
se, että saadaan selville yksittäisen työntekijän osaaminen ja sen kehittämishaasteet,
jotta osaamista voidaan tarpeiden mukaisesti
kehittää. Avaintaitojen menetelmää voidaan
käyttää myös koko työyhteisön osaamisen
tarkasteluun, jotta osataan ennalta varautua
esimerkiksi loma-aikojen, eläköitymisen ja
uusien toimintojen käyttöönoton aiheuttamiin osaamistarpeisiin.

perioperatiiviseen hoitotyöhön perehtyminen
vie paljon aikaa. Yksilöllisten tekijöiden mukainen osaamisen arviointi mahdollistaa perehtymisajan nopeuttamisen tai tarvittaessa
sen yksilöllisen ja kohdennetun jatkamisen,
jotta jokaisen tiimin jäsenen osaaminen on
riittävä kaikkien avaintaitojen osalta. Avaintaitojen arviointi ja sen kehittäminen voi toimia osaltaan avoimen ja syyllistämättömän
toimintakulttuurin kehittämisen tukena työyhteisöissä.
Projektin tuloksista – ja KSM -mallin soveltamismahdollisuuksista – perioperatiivisen hoitotyön kehittämisessä kerrotaan sen loputtua
muun muassa Pinsetissä. EORN-KSM julkaisee myös talven 2011–2012 aikana blogin, jonka osoite tiedotetaan Pinsetti-lehdessä. n

Leikkausosastot voivat käyttää avaintaitojen
arviointia myös perehdytyksen onnistumisen
arviointiin. Mallin avulla voidaan mahdollisesti nopeuttaa leikkausosastoille perehtymistä. Perehtymisaika on kallista työaikaa ja

SternaLock® Blu

rintalastan sulkujärjestelmä
CT skannaus SternaLock
kiinnityksestä sternumiin
6 kk leikkauksen jälkeen

SternaLock® Blu
jäykän kiinnitysmenetelmän ominaisuuksia:
• Jäykkä kiinnitysmenetelmä sternotomian
jälkeiseen sulkuun tai sternumin korjaustoimenpiteisiin
• Levyt entistä vahvempia
• Levyjen proﬁili 1,6 mm
• Ruuvit itseporautuvia ja lukittuvia,
kiinnittyvät hohkaluuhun
• Uusia levymalleja ja pidempiä ruuveja
pian saatavilla

CT skannaus näyttää levyillä
ja ruuveilla hyvin kiinnittyneen
sternumin

uusia innovaatioita hoitotyöhön

Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.ﬁ

CT skannaus sternumin
vaijerikiinnityksestä
6 kk leikkauksen jälkeen

CT skannaus näyttää huonosti
vaijerilla kiinnittyneen sternumin

29

30

|

Pinsetti 3/2011

Selkäkivun monimuotoisuus tekee hoitamisesta haastavaa
Matti Henttinen

fysioterapeutti, naprapaatti, psykoterapeutti
SelkäCenter

Yli 4 miljoonaa suomalaista kärsii alaselän kivuista elämänsä aikana ja meistä
yli 1.5 miljoonalla selkä on oireillut viimeisen kuukauden aikana. Vaikka selkäkipu voi invalidisoida ihmisen totaalisesti, niin suurin osa selkävaivoista on
onneksi ennusteeltaan hyvänlaatuisia.
Kivuliaiden jaksojen välillä useimmat
pystyvät normaaleihin harrastuksiinsa
ja työhönsä täysin oireettomana tai melko vähäisin oirein.

Selkäkivun alkuperästä
on monenlaisia ajatuksia
Riippumatta diagnostisista nimikkeistä selkäkivun syiksi kudostasolla tarjotaan tavallisimmin välilevyä, fasetti- tai sacroiliacaniveliä ja lihaksia. Niin tai näin, joka tapauksessa
kipuun tarvitaan fysiologisesti hermotus, kudoksen deformaatio makro- tai mikro(solu)
tasolla, elimistön omien neuropeptidien aikaansaama herkistyminen hermokudoksessa
sekä lisäksi psykologisesti kokemus kivusta.
Nämä tarvitaan aina. Tämän ymmärtäminen
on oleellista, kun selkäkipujen hoitoja lähestytään siitä näkökulmasta, mihin näistä tekijöistä kykenemme vaikuttamaan. Millä keinoin kykenemme vaikuttamaan hermostoon,
deformaatioon, hermoston herkistymiseen tai
kipukokemukseen?
Kudosvauriot tuki- ja liikuntaelimistössä
paranevat tavallisesti 6-12 viikossa. Selässä
välilevyn paraneminen voi kuitenkin hidastua
eri syistä. Kipua aiheuttavien kudosten toipumista voi hidastaa esimerkiksi patoanatominen ylikuormitus paranemisprosessin aikana.
Tämä voi aiheutua mm. fyysisestä ylirasittamisesta, pitkäkestoisesta asentomonotoniasta
tai mekaanisista toimintahäiriöistä selän liikkeissä. Yli kolme kuukautta kestävää kipua on
alettu hieman harhaanjohtavasti kutsua krooniseksi, vaikka usein on kyse periodittaisesta
vaihtelusta oireissa.
Huolellisesti tehty haastattelu ja alkututkimus antavat oleellisimmat tiedot selkäkivun
alkuperää selvitettäessä. Todellinen selkäkivun aiheuttaja jää kuitenkin usein hyvin perustellun arvailun tasolle. Vakavaa alkuperää
oireille on syytä epäillä, jos jalkoihin ilmaan-

tuu heikkoutta, tunnottomuutta tai puutumista, virtsaaminen ei onnistu tai uloste karkaa, selkäkipu ei lievity levossa, selkäoireisiin
liittyy kuumetta, yleisvointi heikkenee tai
kipu pahenee koko ajan, selkäkipuun liittyy
kovaa vatsakipua tai potilaalla on ollut pahanlaatuinen kasvain. ”Ratsupaikkaoireilu”
edellyttää kiireellisesti tarkempaa tutkimusta. Jos potilaalla on oireita sillä alueella, joka
ratsastaessa osuisi satulaan, niin syynä saattaa
olla suuri välilevytyrä selkärangan alaosassa. Tämä aiheuttaa ongelmia virtsaamisessa
ja ulostamisessa ja alue on myös tunnoton.
Jos alaraajoissa on halvausoireita voi tilanne
vaatia päivystysleikkauksen. Ruotsalaisen Alf
Nachemsonin tutkimusten mukaan tavallinen röntgenkuva antaa potilaan tutkimiseen
vain 0.2% lisäarvon epäspesifin selkäkivun
syitä etsittäessä. Jos taas on syytä epäillä vakavaa syytä selkäkivuille, on magneettikuvaus
paras tutkimus.
Kivun ja rasituksen suhde on aina annostelukysymys. Sama aktiviteetti lyhytkestoisena
tai riittävästi tauotettuna voi olla paranemista edistävää ja pitkäkestoisena paranemista
hidastavaa. Jos otetaan vaikkapa maailman
paras sänky tai työtuoli, niin kukaan ei voi
maata tai istua niissä kahtakymmentä tuntia kipeytymättä. Joskus työn luonne voi olla
sellainen, ettei sitä voi keskeyttää. Työ voi olla
pakkotahtista ja myös niin mielenkiintoista,
että se imaisee mukanaan ja ihminen kadottaa itsensä työn ääreen. Asentomonotonialla
onkin oireilevan selän kannalta enemmän
merkitystä kuin ryhdillä. Kudokset ilmaisevat
sitten oireilemalla muutostarpeesta.

Kokonaisvaltainen, systeeminen,
näkökulma
Selkäkipu ei ole pelkästään lääketieteellinen
pulma, vaan siihen vaikuttaa samaan aikaan
rakenteelliset, biomekaaniset, biokemialliset,
psykologiset sosiaaliset ja ekonomiset tekijät.
Tämä monitahoisuus tekee selkäkivun hoidosta pulmallista ja joskus myös tehotonta.
Alaselkäkipu voisi olla hyödyllistä ymmärtää laaja-alaisesti “systeemisenä sairautena”
samaan tapaan kuin esim. verenpaine. Verenpaineella ei ole mitään selvää rajaa, jossa
voitaisiin sanoa, että tässä terveys päättyy ja
sairaus alkaa. Systeeminen sairaus sisältää
näin aina myös moraalisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Tällaisia ”systeemisiä sairauksia” on itse asiassa paljon. Ne
eroavat useimmiten hyvin selvästi eriytyneistä ja nopeista biofyysiseen muutokseen (esim.
tulehdukseen) perustuvista sairauksista.

Selkäkipujen aiheuttajien määrää ei ole syytä
laajentaa, kuten helposti käy silloin, kun ihmisen pitkittyneeseen selkäkipuun etsitään
ongelmien syitä kudostasolla hifistellen. Erilaiset selän poikkeamat ”normaalista”, kulumat, madaltumat, toiminnan ja liikkuvuuden
muutokset ym. kuuluvat ihmisenä olemiseen.
Niiden nimeäminen selkäsairaudeksi, biomekaaniseksi häiriöksi tai kivun aiheuttaviksi
ongelmiksi on arveluttavaa. Ongelmien etsiminen johtaa aina niiden löytämiseen. Ei ihotautilääkärikään varmaan sano ikääntyneelle
potilaalleen tämän ihon olevan kulunut ja siinä näkyvän rappeumaa.
Eri terapiasuuntauksien edustajilla käydessään potilas saa sekalaista tietoa ja vähitellen
hänelle karttuu melkoinen löydös-, selitysmalli- ja diagnoosiarsenaali. Kiropraktikkojen
koulutuksessa selkäkivun opetetaan aiheutuvan subluksaatioista. Mitkään muut terapeutit
tai lääkärit eivät kuitenkaan löydä tai diagnostisoi potilailtaan subluksaatioita. Osteopaatit
opetetaan etsimään potilaistaan osteopaattisia
leesioita, mutta muut alan ammattilaiset eivät
niitä löydä. Monet selkiä hoitavat ammattikunnat etsivät ja löytävät epäsymmetrioita
ja epätasapainoja, tai yli- ja aliliikkuvuuksia,
joita he sitten alkavat hoitaa. Kuitenkin avainkysymys selkävaivoja tutkittaessa, hoidettaessa ja ennaltaehkäistessä on: Mistä kipu tulee?
Lihasheikkous tai kireys eivät ole kivun aiheuttajia. Yli ja aliliikkuvuus on normaalia, eikä
aiheuta meille oireita. Vaikka Michelangelon
ansiot taiteellisesti olisivat kuinka arvokkaat,
on hänestä nykyihmiselle koitunut myös paljon harmia. Hänen piirroksensa, jossa alaston
mies seisoo ympyrän ja neliön sisällä symmetrisesti on useimmille meistä tuttu. Hän teki
piirroksen tutkiessaan ihmisen mittasuhteita
pyrkiessään helpottamaan ihmishahmojen
piirtämistä. Monet terapeutit havainnoivat
potilaitaan Michelangelon kuvan läpi ja luulevat edelleen symmetrian olevan merkki terveydestä ja epäsymmetrian taas sairaudesta.
Ihmisen sijaan he ovat alkaneet hoitaa epäsymmetriaa.
Tämä voi luoda harhavaikutelman, että
ihminen voisi olla terve, tyytyväinen ja onnellinen, jos hän vain pääsisi eroon kiusallisesta taudin aiheuttajasta - epäsymmetriasta.
Tätä sitten korjaillaan vaikkapa tutkimalla
lihasepätasapainoa tai jalkojen pituuseroja.
Kun kohtaan potilaan, joka on puoli vuotta
herännyt selkäkipuun joka yö neljältä ja tätä
tilannetta helpottamaan hänelle on tehty tukipohjalliset, niin en voi olla ihmettelemättä,
mitä sellaista hän tekee unissaan, että jalkojen
”virheasennot” aiheuttavat selkäkivun.
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Samanlaiseen savuverhoon kipupotilas joutuu, jos terapeutti alkaa hoitaa selkäkivun
riskitekijöitä. Riskitekijät ei aiheuta oireita.
Tupakointi on merkittävä riskitekijä keuhkosyövän suhteen. Jos ihminen on jo sairastunut
keuhkosyöpään, niin ei keuhkosyöpää hoideta
tupakoinnin lopettamisella.
Käsite terveys tuntuu hukuttavan alleen
kärsimyksen, kivun, tyytymättömyyden, erimielisyydet, epäonnistumiset, syyllisyyden
ja kaikenlaisen muun inhimillisen. Voiko terapeutista tulla niin pätevä, että hän todella
voi etsiä, löytää ja hoitaa kipupotilaan elämän
mittaiseen prosessiin liittyvät seikat tekemällä tästä symmetrisen?

Kipu on ihmisen puolella
Keho reagoi kipuun monin osittain ristiriitaisinkin tavoin. Usein jännitys lisääntyy elimistön pyrkiessä suojaamaan ja immobilisoimaan
kivuliasta kehon osaa. Toisaalta kipuinhibitio
voi myös estää lihaksia aktivoitumasta normaalisti. Joskus akuutissa kipuvaiheessa selkä hakeutuu vinoon sivusuunnassa, tai selän
oikaisu pystyasennossa on mahdotonta tai
hyvin kivuliasta. Nykykäsityksen mukaan
valistunein arvaus tällaisen suoja-asennon
kehittymiseen on hermojuuren ärsytys tai
välilevypaineen nousun aiheuttama kipu.
Ärsytysalueelle syntyy myös turvotusta, joka
voi lisätä ärsytystä hermokudokseen. Selkä
hakeutuu suoja-asentoon, jossa se pyrkii joko
vähentämään ärtyneen kudoksen painetta tai
tekemään lisää tilaa kivuliaalle hermolle tai
hermotetulle kudokselle.
Tyypillisesti ärtynyt välilevy oireilee istuessa ja istumasta noustessa esiintyy selän
oikaisuvaikeuksia ja starttikipuja liikkeelle
lähtiessä. Jos potilas tässä vaiheessa kuvataan,
niin kuvassa voi näkyä skolioosi, joka saattaa
jäädä potilaalle elinkautiseksi tuomioksi. Potilaalle on tärkeä selvittää mekanismit selän
suoja-asennon taustalla, jotka toimivat ihmisen paranemisen hyväksi, eivätkä ole kivun
aiheuttajia.
Useimmille tuttu esimerkki välilevypaineen nousun aikaansaamista tuntemuksista
on etukumarassa työskentely. Kun kumartelee puutarhatöissä tai lapiohommissa, niin
jossain vaiheessa selkään alkaa tuntua väsymisen ja kivun tunnetta. Tulee ikään kuin
luontainen tarve tehdä selän taaksetaivutuksia. Selän oikomisen jälkeen pystyy taas jonkin aikaa jatkamaan kumarassa asennossa ja
näin jatkettaessa ilmiö toistuu samankaltaisena. Tällöin välilevyssä ei ole vielä välttämättä
mitään vauriota, mutta eteenpäin taipuneessa
asennossa välilevyn etureuna puristuu ja paine takaosaan kasvaa.
Kun hengitysteissä on jokin ärsyke, niin
elimistö pyrkii siitä nopeasti eroon. Tämän
keho toteuttaa vetämällä keuhkoihin ilmaa
ja supistamalla sitten maksimaalisesti vatsa-,

kylki- ja selkälihaksia. Seuraa aivastus tai yskäisy. Voimakas samanaikainen lihassupistus
aiheuttaa suuren kuormituspiikin välilevyyn.
Välilevy- ja hermojuuriperäisessä selkävaivassa ponnistus lisää kipuoiretta voimakkaasti.
Kipeän selän hoidoksi kuulee usein suositeltaneen selkä- ja vatsalihasten vahvistamista.
Kipu onneksi suojelee välilevyperäisistä selkäoireista kärsivää potilasta, eikä anna hänen tehdä keskivartalon lihaskuntoliikkeitä.
Vatsalihasliikkeissä lihakset eivät nosta ylävartaloa ylös vaan supistuessaan ne puristavat
ihmistä niin kovaa kasaan, että ihminen alkaa
taipua keskeltä. Selkäliikkeissä sama tapahtuu
toisinpäin. Jos näissä liikkeissä tuntuu kipua,
niin niillä voi ennemminkin hidastaa kuin
edistää paranemista.

Akuuttivaiheen hoito on tärkeä
Tutkimusten mukaan n 70% potilaista hyötyy merkittävästi hoidon aloittamisesta jo
akuutissa vaiheessa. Akuutin välilevyperäisen
selkäkivun ensihoito on kylmäpakkaushoito
joka toinen tunti kipukohtaan 10 minuuttia kerrallaan ja tunnin välein toistetut selän
taaksetaivutukset päinmakuulta käsillä työntämällä lantio alustassa.
Akuutissa vaiheessa manipulaatiosta tai harjoittelusta ei ole suurta apua ja kansainväliset
hoitosuositukset suosittelevat manipulatiivisia hoitotoimenpiteitä subakuutin selkäkivun
hoidossa. Manipulaatiohoito näyttäisi nopeuttavan selkäkipupotilaan toipumista, lievittävän kipua, nopeuttavan potilaan paluuta
normaaliin arkeen. Myös potilastyytyväisyys
on useimpia muita hoitomenetelmiä parempi.
Selkäkivussa vuodelepo ei ole suositeltavaa,
vaan päivittäiset toiminnot tulisi suorittaa kivun sallimissa rajoissa.

Fysiologia ei tiedä mikä liikuntalaji
on kyseessä.
Liikunnan hyöty tulee liikkeestä – ei liikuntalajista. Liikunta on kivun helpottumisen
kannalta hyödyllistä. Selkäytimen takasarvessa sijaitsevat kipua inhiboivat hermoyhteydet
aktivoituvat liikkeellä ollessa. Osa kivun helpottumisesta melko pian liikkeellelähdön jälkeen selittyykin hermostollisesti. Helpotus ei
siis niinkään johdu kudosten lämpenemisestä
tai vertymisestä, verenkierron lisääntymisestä tai kudoksen joustavuuden parantumisesta.
Liikunnan tulisi ennen kaikkea olla sellaista,
jonka ihminen kokee miellyttäväksi itselleen.
Lehdistä voi lukea, kuinka joku on saanut selkäkipuihinsa apua Pilateksesta, toinen joogasta, kolmas Zumbasta ja neljäs avantouinnista.
Valitse itsellesi mieluinen laji ja tee sitä. Selkäkipu ei johdu avantouinnin puutteesta.
1914 kuollut amerikkalainen kirjailija Ambrose Bierce antoi tietämättään hyvän hoitoohjeen välilevyperäiseen selkäkipuun kirjoittaessaan: ”Sisukkuus on keskinkertaisuuden
häpeällinen riemuvoitto.” Allergioissa siedätyshoidoista on hyötyä, välilevyperäisessä selkäkivussa tilanne on päinvastainen.
Selkäkipuja voivat aiheuttaa myös monet muut
syyt, kuten nivelet, lihakset, nikamakaaren
valenivel, selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi ja Scheuermannin tauti joitakin
mainitakseni. Näitä oireyhtymiä tai sairauksia en tässä artikkelissa käsittele. Lisää selän
ja mielen hyvinvoinnista ja urheilun mentaalivalmennuksesta voit lukea osoitteessa www.
selkacenter.fi. Hyviä lukuhetkiä.n
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Raportti Kööpenhaminan NORNA- kokouksesta
maaliskuussa 2011
Pia Iven
Sh

NORNA- kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. Tämän vuoden kokouspaikkana on
Kööpenhamina, myös tulevana syksynä.
Kokoukseen osallistuivat tänä keväänä Elin J.
Oddsdottir Islannista, Natalie Vartdal Norjasta, Catarina Augustson ja AnneMarie Nilsson
Ruotsista, Maria Hjorth ja Anette Storm Tanskasta sekä Kirsi Mäenpää-Suomalainen ja Pia
Iven Suomesta.
Ensimmäisenä päivänä kokous pidettiin Hotelli Danmarkin kokoustiloissa. Kokouksessa
käytiin läpi syksyn 2010 Oslon kokouksen
pöytäkirja ja se hyväksyttiin.

Yhdistyksen sivut

Elin J. Oddsdottir kertoi Reykjavikin kongressin senhetkisestä tilanteesta. Kongressiin oli
osanottajia ilmoittautunut sillä hetkellä 171 ja
tässä ei ollut vielä islantilaisia mukana. Tavoite on 200 osanottajaa. Islannissa sairaaloissa
hoidetaan kongressin aikana ainoastaan päivystysleikkaukset, niin että suurin osa leikkausosaston sairaanhoitajista saa mahdollisuuden osallistua omaan kongressiinsa.
Sairaalatarvikeyrityksistä ainoastaan neljä
osallistuu kongressiin taloudellisen tilanteen
takia ja myös siksi, koska Islanti on pieni
maa.
Osallistumismaksujen kanssa on ollut ongelmia, koska pankit eivät ole noteeranneet
Islannin kruunua. NORNA:lla on oma ständi kongressissa. Jokaiselle maalle on jaettu
vuorot luentojen välillä ständillä olemiseen.
Suomi esittelee kongressin viimeisenä päivänä Helsingin, missä neljäs NORNA -kongressi
pidetään vuonna 2014. NORNA -kongressin
järjestämisohjeet katsotaan vielä viimeisen
kerran läpi Reykjavikin kongressin jälkeen
syksyn Kööpenhaminan kokouksessa.

Ajankohtaisia asioita
Kokouksessa keskusteltiin perioperatiivisten sairaanhoitajien koulutuksesta. Ruotsissa
leikkaussaliteknikoita valmistui vuoteen 1988

Alhaalla vasemmalta Anette Storm ja Maria Hjorth Tanskasta, Natalie Vartdal Norjasta ja Elin J. Oddsdottir Islannista. Keskirivissä vasemmalta AnneMarie Nilsson Ruotsista ja Kirsi Mäenpää-Suomalainen ja Pia
Iven Suomesta. Ylhäällä Catarina Augustson Ruotsista.

asti. Vuoden 1988 jälkeen Ruotsissa opiskellaan ensin sairaanhoitajiksi, ja sen jälkeen
erikoistutaan leikkaussalisairaanhoitajiksi.
Norjassa erikoistuminen on 18 kuukautta ja
Islannissa erikoistuminen on muuttunut 15
kuukaudesta 18 kuukauteen. Suomessa suuntaudutaan koulutuksessa perioperatiivisiksi
sairaanhoitajiksi. Tanskassa leikkaussaliteknikoita on edelleen, mutta nykyinen trendi on,
että teknikon toimet muutetaan sairaanhoitajien toimiksi.

Internetin, matkapuhelimen ja facebookin
käytöstä työpaikalla keskusteltiin ja siitä,
kuinka se häiritsee työskentelyä ja miten se
vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Monissa sairaaloissa on estetty pääsy facebookiin.

Uusi työskentelysuunnitelma vuosille 20112012 käytiin läpi ja se täydennetään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Seuraava NORNA -kokous on 13. ja 14. lokakuuta 2011 Kööpenhaminassa. n
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leikkaussalissa
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Ansa Iivanainen
Pia Iven
K irsi Mäenpää-Suomalainen
Anna-Liisa K allio (toim.)

Kolmas pohjoismaisten leikkausalisairaanhoitajien NORNA -kongressi (The
3rd Congress of the Nordic Operating
Room Nurses Association) teemalla Hygieniaa leikkaussalissa pidettiin Reykjavikissa 25. - 27.5.2011. Osallistujia oli
lähes 300, joista joka kymmenes oli suomalainen.
Kongressimatkan alku oli jännityksellinen. Vatnajökull-jäätikön alla sijaitsevan Grimsvötn-tulivuori oli alkanut purkautua muutamaa päivää
ennen kongressin alkua ja tuhkapatsas nousi
20 kilometrin korkeuteen. Tämän seurauksena
lentoja Islantiin jouduttiin perumaan. Tekstiviestit ja sähköpostit kulkivat kiivaaseen tahtiin
matkalle lähtijöiden ja matkatoimiston kesken.
Suunniteltuna päivänä pääsimme kuitenkin
matkaan, tosin myöhästyneellä lennolla. Reyk-

Luentoyleisöä Hilton-hotellissa.

javikissa olon aikana emme nähneet tuhkaa
kuin matkamuistomyymälässä olevassa lasipurkissa.
Kongressi alkoi ajallaan. Lähes kaikki ilmoittautuneet olivat päässeet perille kuin myös luennoitsijat kahta lukuun ottamatta, joiden matkasuunnitelmat sotki tuhkapilvi. Kongressin
pääaiheena oli hygienia. Luentoja oli mm. käsihygieniasta, monikäyttöinstrumenttien puh-

distuksesta sekä desinfektiosta ja steriloinnista.
Tietotekniikka mahdollisti amerikkalaisen pääluennoitsijan Susanne Gordonin luennon internetin välityksellä. Luennoissa käsiteltiin myös
opiskelijoiden oppimiskokemuksia leikkaustiimin jäsenenä, V.A.C®-alipaineimuhoitoa, avosydänleikkausten jälkeisiä leikkaushaavainfektioita, leikkaussalisairaanhoitajan C-hepatiittiin
sairastumista sekä painehaavojen ennaltaehkäisyä. n

Tiina Pitkänen, Katja Pyrhönen
HUS, Jorvin sairaala, leikkausosasto

Islannissa leikkausta edeltävässä käsien desinfektiossa käytetään
kolmeen kertaan, noin kahden minuutin ajan, klorheksidiinisaippuaa (4 % w/v Chlorhexidine Gluconate, Hibiscrub®), sekä harjaa.
Toisena vaihtoehtona voidaan käyttää alkoholipohjaista Ido scrub®liuosta noin 2 minuutin ajan.
Norjassa kädet pestään kaksi kertaa klorheksiidisaippualla, noin
2 minuutin ajan. Kuivauksen jälkeen käsiin ja käsivarsiin hierotaan
kaksi kertaa 70 % alkoholi + glyseriinihuuhdetta, yhteensä minuutin ajan. Ruotsissa käsien desinfektio aloitetaan noin 1,5 minuuttia
kestävällä saippuapesulla. Tämän jälkeen kuiviin käsiin ja käsivarsiin hierotaan Sterillium®-huuhdetta. Käsien tulee olla kosteat 1,5
minuutin ajan. Tanskassa kädet pestään yhden kerran saippualla.
Pesun kesto on noin kaksi minuuttia. Tämän jälkeen kuiviin käsiin
ja käsivarsiin hierotaan klorheksidiini + alkoholihuuhdetta, pitäen
kädet kosteina kahden minuutin ajan.

Kerroimme puolestamme kuinka Suomessa suoritaan leikkausta
edeltävä käsiendesinfektio pohjaten tietomme Perioperatiivinen
hoitotyö-kirjaan (Lukkari, Kinnunen & Korte. 2007. WSOY). Päivän ensimmäistä leikkausta edeltävä käsidesinfektio aloitetaan pesemällä kädet ja puhdistetut kynnenaluset kertaalleen saippualla.
Tämän jälkeen kuiviin käsiin hierotaan vähintään 70 % alkoholi +
glyseriinihuuhdetta. On tärkeää antaa käsien kuivua täysin kuiviksi, kolmen minuutin mittaisen käsidesinfektiohuuhde hieronnan
jälkeen. Toisiaan seuraavien leikkausten välillä kädet huuhdellaan
ja pestään saippualla vain, jos ne ovat likaantuneet.
Eroavaisuudet maidemme välisissä käsidesinfektiotavoissa herättivät mielenkiintomme laajentamaan keskustelua myös leikkausalueen ihon desinfiointiin. Esimerkkitapaukseksi valitsimme vatsa-alueen desinfektion. Islannissa valvovasairaanhoitaja desinfioi
steriileillä välineillä vatsa-alueen ennen leikkausta. Desinfioinnin
aloittaa yhden minuutin mittainen klorheksidiinisaippuapesu. Pesuaine kuivataan vatsa-alueelta tehdaspuhtaalla paperilla. Tämän
jälkeen värillisellä klorheksidiini-alkoholi sekoitteella desinfioidaan 2-3 minuutin ajan leikkausalue sirkulaarista tekniikkaa käyttäen. Desinfiointi aloitetaan navasta ja toteutetaan vähintään kaksi
kertaa. Norjassa vatsa-alue desinfioidaan klorheksidiinillä. Ensiksi
puhdistetaan napa. Sen jälkeen desinfioidaan vertikaalisiin vedoin
mamillatasolta häpykummulle ja edeten keskiviivasta kylkeä kohden. Desinfioinnin suorittaa valvovasairaanhoitaja steriileillä pesumateriaaleilla. uu

Yhdistyksen sivut

Tanskalaiset leikaussalisairaanhoitajat pitivät luennon ’Hand hygiene – how to change behavior’. Luennossa käsiteltiin kirurgista
käsienpesua, itsearviointia sekä omien tapojen muuttamista. Kiinnostuimme toimintatapojemme erilaisuudesta ja päätimme kysellä
norjalaisilta, islantilaisilta ja ruotsalaisilta kollegoiltamme heidän
toimintavoistaan. Valitsimme jokaisesta maasta, sattumanvaraisesti, vähintään kaksi leikkaussairaanhoitajaa, joiden kanssa keskustelimme leikkausta edeltävästä käsidesinfektion suorittamisesta.
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uu Tarvittaessa valvovasairaanhoitaja kiertää potilaan toiselle
puolelle desinfioimaan toisen puolen vatsasta. Desinfioidun alueen
annetaan kuivua ennen toista desinfiointikertaa.
Ruotsissa potilaan leikkausalueen pesun aloittaa valvovasairaanhoitaja, kaksi minuuttia kestävällä Descutan® pesulla (4 % w/v
Chlorhexidine Gluconate®). Pesun jälkeen pesuaine kuivataan iholta tehdaspuhtaalla paperilla. Kuivauksen jälkeen steriiliksi pukeutunut instrumentoiva sairaanhoitaja desinfioi leikkausalueen steriileillä pesuvälineillä, käyttäen värillistä tai väritöntä Klorheksidin®
0.5 % liuosta. Desinfiointi aloitetaan navasta ja jatketaan vertikaalisilla vedoilla mamillatasolta häpykumpua kohti ja keskiviivasta
kylkeä kohti. Myös Tanskassa leikkausalueen desinfioi steriiliksi
pukeutunut instrumentoiva sairaanhoitajahoitaja steriileillä pesuvälineillä. Tarvittaessa valvovasairaanhoitaja suorittaa saippuapesun (Duoprep®). Käytössä olevalla värillisellä klorheksidiinillä de-

sinfioidaan leikkausalue kahteen kertaan, sirkulaarista tekniikkaa
käyttäen aloittaen navasta.
Suomessa desinfioinnin suorittaa valvovasairaanhoitaja, tehdaspuhtailla pesutarvikkeilla. Vatsa-alueen desinfektio aloitetaan
puhdistamalla 80 % alkoholin ja vanupuikkojen avulla napa. Tämän jälkeen vatsa-alue desinfioidaan värillisellä tai värittömällä
80 % alkoholilla aloittaen vatsan keskeltä vertikaalisilla vedoilla
ja edeten kohti kylkeä. Pesukertoja suositellaan vähintään kolme,
pienentäen pesualuetta jokaisella pesukerralla. (Lukkari ym. 2007).
Teimme tämän benchmarkkauksen yksittäisten keskusteluiden
pohjalta, emmekä ole perehtyneet maiden sisäisiin suosituksiin.
Oli mielenkiintoista keskustella aiheesta ja vertailla tapojamme
pohjoismaisten kollegoidemme kanssa. n

Jaana Kolppanen ja Piia Ojala
Oulaskankaan sairaala
Kongressin avauspuheen piti amerikkalainen toimittaja ja kirjailija
Susanne Gordon. Hän käsitteli luennossaan hoitajien työn arvostusta. Huumorilla maustettu puhe sisälsi tärkeitä ja ajankohtaisia
asioita, mitkä koskivat leikkaussalihoitajien työnkuvaa. Gordon
korosti chek-listan -käyttöä. Sen käytöllä estetään potilasvahinkoja, ehkäistään inhimillistä kärsimystä sekä säästetään.
Gordon herätteli ajatuksia tyypillisestä ajattelukaavasta: lääkäreillä on aivot ja hoitajilla lämmin sydän. Ovatko hoitajat kivoja persoonia, jotka tekevät hiljaista työtä? Ennen kaikkea mikä
kuuluu hoitajien työnkuvaan nykyään? Mitä ajattelevat potilaat
entä me hoitajat itse? Hän peräänkuulutti hoitajan työn arvostusta
sekä kansalaisilta että myös meiltä itseltämme. Kuka arvostaa tekemäämme työtä, ellemme me hoitajat itse? On hyvä, että hoitaja on
kiva ja hänellä on lämmin sydän, mutta täytyy olla myös ne aivot:
rautainen ammattitaito ja kyky/halu kehittyä työssään.
Tina Holm Nielssen oli tutkinut yksikössään käsipesun ja desinfektion riittävyyttä. Tulosten perusteella oli muutettu käsidesinfektion käytäntöjä. Grete Holch Skalkam ja Birgitte Pedersen Tanskasta olivat perehtyneet kotimaassaan instrumenttien puhdistuksen,
desinfioinnin ja steriloinnin prosesseihin. Tanskassa otettiin prosessin pohjalta käytäntöön yhtenäiset ohjeistukset instrumenttien
käsittelytiloista.
Ruotsalaiset Blomberg, Blom Teledahl sekä Lindwall luennoivat perioperatiivisten opiskelijoiden kouluttautumisesta ja rekrytoinnista. Perioperatiivisiin erikoistumisopintohin Ruotsissa
tietyillä alueilla on ollut suhteellisen vähän hakijoita useamman

vuoden. Kursseja on jouduttu opiskelijakadon vuoksi perumaan.
Tämän pohjalta aloitettiin kansallinen projekti 2006 yhteistyössä
hoitotyönlaitosten ja opiskelupaikkojen kesken. Projektiin valittiin
Karlstadin ja Linköpingin yliopistot ja leikkaussalihoitajia kuudesta maakunnasta. Ensimmäinen koulutusohjelma aloitettiin syksyllä 2007. Opiskelu muodostui etä- ja lähiopiskelusta ja siihen sisältyi
18 viikon harjoittelu. Opiskelijoille oli nimetty oma opiskeluohjaaja
(mentori), joka vastasi opiskelijan perehtymisestä alalle. Koulutuksen tavoitteena oli saada kohtaamaan leikkausosastojen rekrytoijat
sekä valmistuneiden leikkaussalihoitajien ammattitaito. Erikoistumisopintoihin sijoittaminen on kannattanut. Opiskelijamäärät
ovat lisääntyneet sitten 2000 -luvun alusta.
Seuraavan aamun luento sai suuret suosionosoitukset kun Inger Elisabeth Gisvold Norjasta kertoi omakohtaisen kokemuksen
C-hepatiittiin sairastumisesta. Inger altistui leikkaussalihoitajan
työssään virukselle ja tietämättään sairasti C- hepatiittia useamman vuoden ennen taudin toteamista. Hän oli nyt sinut sairautensa
kanssa läpikäytyään Interferoni- ja antivirushoidot hankaline sivuvaikutuksineen. Hän joutui käymään myös oikeutta siitä, että sairaus oli saatu työpaikka-altistuksena. C -hepatiitille ei ole parantavaa
hoitoa. Paras tapa välttää tautiin sairastuminen on ennaltaehkäisy.
Työskentelyrutiineihin on kiinnitettävä huomiota jatkuvasti, että ei
tulisi turhia altistumisia. Suomalainen kommentoija sanoikin osuvasti lyhyessä puheessaan, että kaikkia potilaita on käsiteltävä siten,
niinkuin heillä olisi veritartunta vaara. n
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Merja Jutila ja Mira Granlund
Vaasan keskussairaala
Ruotsalainen Ann-Mari Wallin esitelmöi innostavasti V.A.C®hoidosta, joka on omassa sairaalassammekin käytössä. V.A.C®hoidon käyttö ihosiirteissä kiinnittymisen takaamiseksi oli meille
uusi ja mielenkiintoa herättävä hoitomuoto. Wallin korosti, että
V.A.C®-hoitoa käytettäessä on tärkeää määrittää haavahoidon tavoite, jonka saavuttamista tulee arvioida kahden viikon kuluttua
hoidon aloittamisesta.
Avosydänleikkausten jälkeisistä leikkaushaavainfektioista luennoi islantilainen Helga Hallgrimsdottir. Tutkimuksessa oli todettu venanottohaavojen tulehtuvan kaksi kertaa useammin kuin
sternotomiahaavojen. Hätäleikkaukset ja tamponaatiot lisäsivät

infektioriskiä kuin myös pidempi leikkaushaava ja -aika. Omassa
sairaalassamme on käytössä endoskooppinen venan harvestointi.
Olisikin mielenkiintoista verrata infektiolukuja avoimien ja endoskooppisesti toteutettujen harvestointien välillä.
Islantilaiset Fridrikka Gudmunsdóttir ja Herdis Alfredsdóttir
luennoivat painehaavojen ennaltaehkäisystä leikkaussalissa. Suurin riskiryhmä on sydän- ja lonkkaleikkauspotilaat. Luennoitsijat
korostivat ennakointia painehaavojen hoidossa, sillä 1-4 % terveydenhuoltoon suunnatusta budjetista kuluu painehaavojen hoitoon.
Ennakoivat toimet tulevat huomattavasti halvemmiksi, puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen vähentymisestä. n
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Carola Arjatsalo
HUCS, Kirurgiska sjukhuset
Operations- och anestesiavdelningen

Kongressens andra gästföreläsare var perioperativa vårdaren Inger
Elisabeth Grisvold från Trondheim i Norge. Hon gav oss en inblick i hur det är at bli smittad av C- hepatit och vad detta innebär
för en perioperativ vårdare. Hon berättade om de svåra tiderna då
hon fick medicinsk behandling för viruset samt hur det påverkade hennes arbete som perioperativ vårdare. Hon kunde inte arbeta
som instrumenterande vårdare utan endast som ”passare”. Hon var
innerligt tacksam för sina kollegers stöd och rekommenderade att
vara öppen om infektionen.
Tema för kongressen var ”Hygien” varför föreläsningarna på kongressens första dag i huvudsak handlade om hygien och infektioner.
I Danmark hade man förändrat på arbetsrutiner för att implementera en kvalitativ handtvätt. A-M Wallin på Karolinska Institutet
föreläste om VAC- terapi för akut eller kroniskt sår. Det är sårvård
då man mekaniskt åstadkommer negativt tryck i såret för att uppsuga sårsekret och därigenom öka läkandet. På Landspitali University Hospital på Island hade man gjort en studie om infektioner i
öppen hjärt- operationer. Orsaker som höjer risken för infektioner
är förlängd operationstid, akutoperation, reoperationer på grund av
blödning och ett förhöjt BMI. Man hade också forskat i trycksår i
samband med operationsställningen under ett ingrepp. Det är viktigt att man vet riskfaktorerna och vilka kroppsdelar som speciellt
är utsatta då man sätter patienten i operationsställningen. Riskfaktorerna är tryck, hårdhet, friktion och vätska. Dessa faktorer samtidigt med att patienten är över 65 år, har högt BMI, har nedsatt

kroppstemperatur, anemi och är undernärd ökar risken för att patienten skall få trycksår. Studien kom fram till att det viktigaste är
att förebygga trycksår.
I Danmark på Århus universitets sjukhus hade man vid insättning
eller avlägsning av infusionsport (Port á Cath) studerat hur patienterna upplevde vården på operations- och anestesiavdelningen.
En tredje perioperativ vårdare tillsattes i teamet för att sitta vid patienten och vara närvarande. Vårdaren fanns till för att distrahera
patienten från ingreppet som gjordes i lokal bedövning genom att
tala med patienten, röra vid honom eller henne, hålla handen och
ha ögonkontakt. Patienterna ansåg att atmosfären i operationssalen
var lättsam, lugn, stresslös samt kamratlig. ”Det var någon som
hade tid för bara mig” och patienten kände att han eller hon inte
var ensam. L. Lindwall hade forskat i den perioperativa vården för
äldre patienter. Hon kom fram till att även de behöver en dialog där
patienten ges tid att reflektera över sitt liv och behov. G. Rudolfsson
hade utvecklat en teoretisk modell för vårdande principer runt den
perioperativa dialogen och den gemensamma kulturen. Hon poängterade perioperativa vårdarens ansvar för det öppna ansiktet.
Två föreläsningar från Island gällde organdonation. Den ena handlade om anestesi vid organdonation och etiken kring den, den andra
om living donoroperation. Den första living donor njurtransplantation är gjord i december 2003 på Island. Kirurgerna blev introducerade utomlands medan de perioperativa vårdarna inte fick någon
utbildning. De hade inte möjlighet att fara utomlands och bekanta
sig med ingreppet. Nu utförs det tio njurtransplantationer per år på
Island. Vårdarna anser att erfarenheterna av utvecklingen, introduceringen och kunskapen är positiva. För patienterna är det en
stor fördel att bli opererad i sitt hemland där familjen och släkten
finns nära. Den andra föreläsningen om anestesi vården var från
Norge, Oslo Rikshospital, där man studerat patienternas upplevelse
om lokal anestesi vid djup stimulering av hjärnan då patienten lider av Parkinsons sjukdom med kramper, styvhet och långsamma
rörelser. n

Kongressin gaalailtaan osallistuneita
suomalaisia sairaanhoitajia.
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Gästföreläsaren Susan Gordon hade sin föreläsning via skype- teknologin. Hon skulle vilja lyfta vårdarnas profil. Hon ansåg att vårdarna inte kommer fram med sitt kunnande utan det är alltid läkarna som vet och som använder sin hjärna. Enligt Gordon tänker
vårdarna med sitt hjärta och det räcker inte till för att höja profilen
och yrkesidentiteten. Hon menade att vårdarna har så mycket mera
kunskap som borde komma fram. Då man ställer frågan Vad gör du
som sjukskötare? blir svaret ofta Nja, inte gör jag ju så mycket. Tekniken fungerade, men nog skulle jag ha velat höra och se henne live.
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OPINNOT JA KOULUTUS

B rita Kuusela , opintosihteeri

Hei!
Suomalaisessa ammattiluokituksessa sairaanhoitajan työ on luokiteltu
asiantuntijatyöksi. Koulutuksella luodaan perusta asiantuntijuudelle. Asiantuntijuuden kehittyminen on yksi työhyvinvoinnin osa-alue.
Ajantasainen ammattitaito ja sen kehittäminen on laadukkaan hoitotyön perusta.
Leikkausalihoitotyössä tarvitaan työntekijöitä, joilla on halu, kyky ja
tahto oppia uutta. Uutta oppimalla mahdollistetaan irtaantuminen vakiintuneista tavoista ja voidaan kehittää uusia toimintatapoja.
Koulutuksen avulla voidaan parantaa leikkaussalihoitotyön laatua,
potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Näiden lisäksi koulutus
vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.
Suomen leikkausalisairaanhoitajien opintopäivillä Joensuussa on
mahdollisuus kuulla Pohjois -Karjalan asiantuntijoita ja päivittää omaa
ammatillista osaamistaan. Opintopäivätyöryhmä on onnistunut luentokokonaisuutta kootessaan tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin. Muun
muassa luennot sairaalan vetovoimaisuudesta ja turvallisuudesta sekä
leikkausalihenkilökunnan ammatillinen pätevyys ovat aiheita, jotka puhuttavat. Kuten myös väite, että töissä voi olla mukavaa.
Opintoapurahat ovat jälleen haettavissa. Ilmoitukset apurahoista ovat
omassa osiossaan. Tehkää hyviä hakemuksia ja perustelkaa koulutustarpeenne huolella. Apurahoja suunnataan Joensuun opintopäiville sekä
kevään EORNA -kongressiin. Tuttuun tapaan opintoapurahat maksetaan aiheutuneista kuluista kuitteja vastaan. Jos jostain syystä koulutus
tai kongressimatka peruuntuu ja olet saanut siihen apurahaa, apurahaa
ei makseta, eikä sitä voida siirtää johonkin toiseen kohteeseen, vaan silloin tulee tehdä uusi hakemus.
Reipasta syksyä!

SIHTEERIN PALSTA

19.-21.10.2011
			

AfPP 2011 (47th congress & exhibition)
Bournemouth, International Centre

27.-28.10.2011
			
			

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien
valtakunnalliset opintopäivät
Joensuu

23.-25.11.2011
			

Operatiiviset päivät, Helsinki
Suomen kirurgiyhdistys

22.-23.3.2012
			

Sairaanhoitajapäivät
Messukeskus, Helsinki

2.-3.2.2012
			
			

XV Valtakunnalliset Haavapäivät: 		
Harkintaa haavanhoitoon 			
Messukeskus, Helsinki

26-29.4.2012
			
			

6th Congress Of The European
Operating Room nurses
Lissabon, Portugali

26.-29.5. 2012
			
			

10th World Congress
for Nurse Anesthetists
Ljubljana, Slovenia

Hallitus kokoontui kesälomien jälkeen 19.8.2011 kuudenteen
kokoukseen. Yhdistyksen jäsenmäärä oli elokuun kokouksessa
2347. Samassa yhteydessä oli yhdistyksen vuoden 2010 tilintarkastus sekä järjestettiin yhdysjäsenpäivä. Muistutan vielä yhdistyksen jäseniä Joensuun opintopäivien yhteydessä olevasta
vuosikokouksesta, joka on 27.10 2011 klo 10.30–11.30.

Heli Finnberg

Hei
Saimme viettää upean ja lämpimän kesän. Vielä syyskesäkin
on hellinyt meitä lämmöllään. Toivottavasti Teillä kaikilla on
kesästä jokin mukava muisto takataskussa, jota muistella tulevan talven pimeinä iltoina. Suurin osa leikkausosastoistakin
on aloittanut täyden tohinan kesäsulkujen jälkeen. Hoitotakuujonoa riittää ja leikkauspotilaiden virta kulkee läpi Suomen
leikkausosastojen päivästä toiseen.
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KOULUTUKSIA 2011-2012

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n toimistotilat
muuttuvat. Uusi osoitteemme on Mannerheimintie 44 A,
00260 HELSINKI.
Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille hyvää syksyn alkua ja
mukavia lukuhetkiä Pinsetin seurassa. Pääteemana on päiväkirurgia, joka onkin lähellä sydäntäni!

Työnantaja!
www.forna.org

Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista
myös kotisivuillamme
www.forna.org
Lisätietoja; Heli Finnberg,
(08) 315 2573 tai 050 370 1020,
heli.finnberg at ppshp.fi
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Huom! Yhdistyksen uusi osoite, jonne hakemukset postitetaan:
Mannerheimintie 44 A, 00260 HELSINKI

B. Braun Medical Oy
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Ytunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun Medical Oy:n
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”B.Braun Medical Oy –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Mölnlycke Health Care
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n
jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health Caren
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Mölnlycke Health Care –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Steripolar Oy
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n
jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Steripolar Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Steripolar Oy –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Johnson & Johnson, Ethicon, Ethicon Endo-Surgery,
DePuy, Mitek ja Gynvare
julistavat Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 2000 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Ytunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Johnson & Johnsonin ja
yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Johnson & Johnson –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Articular Oy
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Articular Ab:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Articular Ab –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Biomet Finland Oy
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Biomet Finland Oy:n ja
yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Biomet Finland Oy –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.
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Huom! Yhdistyksen uusi osoite, jonne hakemukset postitetaan:
Mannerheimintie 44 A, 00260 HELSINKI

Suomen 3M
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 450 € ja se suunnataan NORNA-kongressiin hakeville jäsenille. Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tunnus
0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen
jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Suomen 3M –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Endomed Oy
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 800 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Endomed Oy –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 4000 €. Apuraha kohdennetaan ensisijaisesti EORNA-kongressiin 2012.
Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla
osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opintoapurahatoimikunnan esityksen pohjalta. Apurahahakemusten
viimeinen jättöpäivä on 4.11.2011.
Hakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Fenno Medical Oy ja Paul Hartmann AG
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
HYVÄ TYÖKAVERI–apurahan,
joka on suuruudeltaan 500 €. Apuraha myönnetään Suomen
leikkausosaston sairaanhoitajat -yhdistyksen jäsenelle, jota
työtoverit ym. voivat ehdottaa yhdistykselle kirjallisesti.
HYVÄ TYÖKAVERI
tekee työtä innostuneesti
pyrkii hyvään tulokseen
auttaa mielellään muita
on luotettava ja vastuuntuntoinen
osaa ratkoa ristiriitoja
on huumorintajuinen ja suhtautuu asioihin positiivisesti
tarttuu toimeen ja hoitaa asiat loppuun saakka
Hyvä työkaveri- apurahalla haluamme tukea ja korostaa perioperatiivisen hoitotyön merkitystä, sen kehittämistä ja tekemistä innostavaksi. Apurahan ei ole tarkoitus olla opintoihin
liittyvää, vaan se on tunnustus arkipäivän tiimityötaidoista ja
työhön sitoutumisesta.
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Apurahan myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opintoapurahatoimikunnan esityksen pohjalta.
Vapaamuotoisten apurahaehdotusten viimeinen jättöpäivä on
4.11.2011. Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa neljänä
(4) kappaleena ja osoittaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle osoitteeseen:
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.,
Anita Kenakkala, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
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Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät 27. - 28.10.2011

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintopäiville 30.9.2011 mennessä yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org/opintopaivat. Verkkosivujen ilmoittautuminen tuottaa
vastaussähköpostin, jonka tiedoilla opintopäivämaksun voi maksaa. Jos valitset haluavasi kirjallisen laskun, niin lasku tullaan lähettämään
postitse antamaasi laskutusosoitteeseen eikä osallistumista makseta sähköpostin tiedoilla. Osallistumismaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Eräpäivän jälkeen suoritetusta maksusta tulee esittää tosite ilmoittautumisen yhteydessä paikan päällä.

Opintopäivän osallistumismaksut

Jäsenet		
130 € / 1 päivä,
260 € / 2 päivää
Ei- jäsenet
200 € / päivä,
400 € / 2 päivää
Opiskelijat
65 € / 1 päivä,
130 € / 2 päivää
Eläkeläis- jäseniltä ei veloiteta opintopäivämaksua. Osallistumismaksu sisältää luentomateriaalin, lounaat, kahvit ja illallisen.

Majoitus

Opintopäivien majoitusta varten on varattu huonekiintiö 26.10. – 27.10.2011 nimellä ”Forna opintopäivät” kahdesta hotellista: Hotelli Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu tai Hotelli Vaakuna, Torikatu 20, 80100 Joensuu. Varaukset tehdään joko sähköpostilla sales.kimmel@sok.fi tai
puhelimitse 020 1234 660. Varauksen yhteydessä mainitaan ”FORNA opintopäivät – kiintiö”. Hinta molemmissa hotelleissa sama, 98€ / vrk
yhden hengen huoneessa ja 118€ / vrk kahden hengen huoneessa. Mikäli huoneen hinta laskutetaan työnantajalta, on laskutuksesta sovittava
huonevarausta tehtäessä. Opintopäivien ohjelman päätyttyä bussikuljetus asemille.

Ohjelma

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y: n hallitus pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.

Lisätietoja

www.forna.org/opintopaivat, suunnitteluosastonhoitaja Timo Palander, PKSSK operatiivinen klinikka, 013 171 2736 , timo.palander@pkssk.fi

Opintopäivien ohjelma torstai 27.10.2011
8:00 alkaen ilmoittautuminen, aamukahvi
Sali 1
9:00 - 9:15 TERVETULOA, pj Anita Kenakkala, FORNA ry ja oh Timo Palander, PKSSK
9:15 - 9:45 Tervetuloa Karjalan kunnaille! Markku Pölönen, ohjaaja, Sanomalehti Karjalaisen taiteellinen johtaja
9:45–10:30 Eettisesti oikean hoidon periaatteet. Matti Reinikainen, teho-osaston osastonylilääkäri, PKSSK
10:30 - 12:00 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen
10:30 – 11:30 Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n vuosikokous
Sali 1

Klo

Yhdistyksen sivut

Taasko minulla on opiskelija?

Sali 2

Klo

Kliinistä osaamista PKSSK:ssa

Vetovoimainen ja turvallinen
sairaala, Tarja Tervo-Heikkinen,
TtM, projektipäällikkö, PohjoisSavon sairaanhoitopiiri

12:00–12:20

Rintarekonstruktio omentilla,
Hilve Turunen, osaston ylilääkäri, PKSSK

12:00–12:20

Opettamisen laatukriteerit,
Kaisa Laatikainen, Opetuskoordinaattori, PKSSK

12:20–12:40

Rintarekonstruktio omentilla,
leikkaushoitajan osuus, sh Annukka Heiskanen, PKSSK

12:20–12:45

Miten taidoissa kehitytään,
Verkkarit, sh Hillevi Rautiainen,
PKSSK

12:40–12:50

Tasalaatuista ohjausta, Sh Anitta
Pirinen, PKSSK

12:50–13:10

Leikkausasennon haasteellisuus,
LVM Janne Mäkisalo, KSKS

12.45–13.15

Ennakoiva rekrytointi, Sh,
työhönottaja Markus Hirvonen,
PKSSK

13:10–13:30
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13:30 - 14:15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1

Sali 2

Klo

Kuka tämmöistä on tilannut?

Klo

Kliinisiä tutkimuksia

Miksi hankinta meni pieleen?
oma tutkimus, Aoh Sirpa
Rautio-Pöyhönen, PKSSK

14:15–14:25

Antibiootti ommel-tutkimus,
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Johanna Turtiainen, PKSSK

14:15–14:45

Mitä henkilöstön tulee tietää
hankinnoista, onnistunut
kilpailutus, toimitusjohtaja Kari
Annala, Suomen taitohankinta
Oy

14:25–15:10

Hoitoon liittyvät infektiot, Infektiolääkäri Jukka Heikkinen,
PKSSK

14:45–15:15

Luento avoin

15:10–15:45

Aseptiikkaa verkkokurssina,
Hygieniahoitaja Päivi Turunen,
PKSSK

15:15–15:45

Klo 19:00 ILTAJUHLA Joensuun Taidemuseolla

Ohjelma perjantai 28.10.2011
8:00 Ilmoittautuminen, aamukahvi
Sali 1
08:30–9:15 Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys, sh, ThT Erja Tengvall
9:30 - 10:30 Mitä terveys ja talous tarkoittavat yksilön näkökulmasta, Jari Vuori, professori, Itä-Suomen yliopisto
10:30 - 12:00 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1
12:00 - 12:30 Mitä uusi terveydenhoitolaki tuo operatiiviseen toimintaan, kirurgian ylilääkäri Tapio Hakala, PKSSK
Sali 2

Klo

Hätäsektiopotilaan hoito, gynekologi, osastonlääkäri Kaisu
Hara, PKSSK, leikkaushoitaja
Kati Juuti, PKSSK

12:35–13:00

Anestesialääkärin puheenvuoro, anestesiaylilääkäri Mikko
Pöyhönen, PKSSK

13:00 - 13:30

Mihin perustuu yksityissektorin tehokkuus
Lääkärikeskus ITE, Joensuu,
puhuja avoin

Miten leikkauslista muotoutuu
yksityisellä, Lääkärikeskus
ITE, Joensuu, puhuja avoin

13:30 - 14:00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1
14:00 - 14:45 Töissä voi olla mukavaa, tutkija Roope Mokka
14:45 – 16:00 Yhdistyksen esittely ja seuraavien opintopäivien info

Klo

12:35–13:00

13:00–13:30

Yhdistyksen sivut

Sali 1
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Yhdysjäsenverkosto 2011

Räsänen Päivi
Kemi
Lpshp/Länsi-Pohjan ks/los

Haverinen Sirkka
Rovaniemi
Lapin shp/Lapin ks/los

Huuki Arja
Oulu/Ppshp/OYS
Kilpijärvi Kirsi-Maria
Oulu/Ppshp/OYS
Palola Jari
Oulainen
Ppshp/Oulaskangas/los
Pulkkinen Tuire
Oulu/OYS/Knk-los

Rostamo Anna-Maija
Seinäjoki
Epshp/Seinäjoen ks
Mäenpää-Suomalainen Kirsi
Vaasa
Vshp/Vaasan ks/los

Niskanen Ulla
Kajaani
Kainuun shp/Kainuun ks/los

Sjöstrand Marina
Kokkola
Kpshp/Keski-Pohjanmaan ks/los

Nieminen Virpi
Pori
Satshp/Satakunnan ks/los
Lähtinen Anne
Tampere
Hatanpään kantasairaala
Ojanen Helena
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/lyhki

Yhdistyksen sivut

Hoffrén Iris
Kuopio
Psshp/KYS/los 2

Lamberg Marita
Joensuu
Pkshp/Pohjois-Karjalan ks/los
Mäenpää Tarja
Jyväskylä
Ksshp/Päiki/los3

Ikonen Tiina
Mikkeli
Esshp/Mikkelin ks

Tapola Taina
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/los8
Kirjavainen Mika
Turku
Varsinais-Suomen shp/TYKS/los

Ruohoaho Jenni
Savonlinna
Isshp/Savonlinnan ks

Nihtinen Virpi
Lappeenranta
Ekshp/Etelä-Karjalan ks
Holopainen Katja
Hämeenlinna
Khshp/Kanta-Hämeen ks/los

Pyrhönen Katja
Espoo
Hus/Jorvin sairaala

Kartano Elisa
Kotka
Kymshp/Kymenlaakson ks
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Asiakasräätälöityjen toimenpidepakkausten käyttö säästää aikaa. Mölnlycke Health Caren ProcedurePak® menee monta
askelta pidemmälle luoden vähitellen laajenevan tehokkuusvaikutuksen koko sairaalassa. ProcedurePak on aidosti
asiakasräätälöity täyden palvelun ratkaisu, joka yhdistää toimenpidekohtaiset tuotteet varmistaen parhaan turvallisuuden,
lean-ajatteluun perustuvat toimitus- ja kuljetusvaihtoehdot sekä jatkuvan tuen, koulutuksen ja asiantuntijoiden antaman
neuvonnan. Yhdessä nämä tekijät luovat kumulatiivista ajankäyttö-, työ ja kustannustehokkuutta, joka vapauttaa
resursseja. Tämä lisää tehokkuutta edelleen ja auttaa sinua hoitamaan potilaita enemmän ja paremmin.
Löydä laajenemisvaikutus, jonka Mölnlycke Health Care voi auttaa sinua saavuttamaan.
Ota yhteyttä alueesi aluepäällikköön tai vieraile sivulla www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Kornetintie 10, 00380 Helsinki. Puh. +358 (0)201 622 300. Fax. +358 (0)201 622 310. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care -nimi ja logo sekä ProcedurePak® ovat Mölnlycke Health Care Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Copyright (2009)
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Parempaa hoitoa useammille potilaille

