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päättäneillä hoitajilla on paljon tietotaitoa, jota jakaa
uraa aloitteleville hoitajille. Olette aina sydämellisesti
tervetulleita meidän omille opintopäivillemme.
Uudet kotisivut julkaistiin tämän vuoden puolella ja kehitys jatkuu. Eorna -kokous järjestettiin 17.–20.11.2011
Helsingissä ja se onnistui erittäin hyvin. Seuraava
haaste on 2014 Norna-kongressin järjestäminen Helsingissä. Kongressin järjestelyt ovatkin jo alkaneet.

PUHEENJOHTAJALTA

Anita K enakkala

Hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Katsaus vuosiin 2010 – 2011

ja kehitykseen, jota yhdistyksen nykyinen hallitus on saanut aikaan
Uudistuksista ensimmäisenä korotimme yhdistyksen apurahaa. Vuonna 2010 apuraha oli 1500 €. Tänä
vuonna apurahaa korotettiin 4000-6000 euroon. Viimeisimmän korotuksen hallitus hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2012. Yhdistyksen
puheenjohtajana koen erittäin tärkeäksi sen, että yhdistyksen jäsenille kohdennetaan etuja. Apurahojen
myöntäminen mahdollistaa hoitajien kouluttautumista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Pinsetti-lehden uudistaminen aloitettiin vuoden 2010
lopulla lehden uuden taittajan Piia Viikarin kanssa.
Lehden ulkoasu on ollut 20 vuotta samanlainen, joten
siihen kaivattiin uutta ilmettä. Lehden kannen väri
vaihtuu vuosittain ja piteletkin nyt punakantista Pinsettiä käsissäsi.
Eläkkeellä olevien jäsenten etuja lisäsimme ilmaisella
osallistumisella kaikille opintopäiville ja jäsenmaksun
laskimme 10 euroon. Minun tavoitteenani olisi saada
täysin ilmainen ainaisjäsenyys niille hoitajille, jotka
ovat tehneet pitkän uran leikkausalihoitajana. Katsotaan, milloin se on mahdollista. Aktiivisen työelämän

Meidän yhdistyksemme omat opintopäivät järjestetään
Turussa 11.–12.10.2012 ja paikkana on Radisson SAS.
Yhdistyksen järjestäytymiskokous pidettiin 28.1.2012
Mannerheimintie 44:ssa. Hallituksen jäsenten
vastuualueet jakautuivat seuraavasti:
Puheenjohtaja 		
Anita Kenakkala
Sihteeri			
Brita Kuusela
Rahastonhoitaja
Pia Iven
Jäsensihteeri
Sirkka Öhman
Pinsetti-lehden päätoimittaja Heli Finnberg
Yhdysjäsensihteerit 		
Tytti Okkolin ja
					Tarja Mäenpää
Kotisivujen päivittäjä
Markku Ylisiurua
Opinto- ja koulutussihteeri
Minna Ikonen
Varapuheenjohtaja 		
Ulla Niskanen
Varajäsen			 Ansa Iivanainen
Varajäsen			 Soile Rummukainen
Hieno porukka on kasassa ja valmiina taas uusiin
haasteisiin! Hallituksen yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org. Voit myös lähettää
sähköpostia hallituksen jäsenille yhdistyksen osoitteeseen forna@forna.org.
Portugalin 6th EORNA Congress 26.-29.4.2012 Lissabonissa lähestyy. Kannattaa tutustua kongressin ohjelmaan. Sivut löytyvät osoitteesta www.eornakongress.eu.
Nyt reippaasti hakemaan apurahoja!
Kevättä ja kesää kohti mennään…

Tervetuloa yhdistyksemme opintopäiville Turkuun 11.–12.10.2012!
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Nivelrustovaurioiden kirurginen hoito
- valikoidun potilasryhmän räätälöityä hoitoa
vai tulevaisuuden yleisortopediaa?
Teemu Paatela

LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
HYKS ortopedian ja traumatologian klinikka

Nivelrustojen kirurgisia hoitomuotoja kehitetään suurella innolla. Uusimmat hoitomuodot pohjautuvat solujen
viljelyyn, kantasolujen erilaistamiseen
sekä biomateriaalien käyttöön. Hoito
edellyttää prosessiin ja siihen liittyvään
lainsäädäntöön perehtynyttä leikkausryhmää. Hoitoon soveltuvien potilaiden
pienen määrän ja jatkuvasti kehittyvien
menetelmien vuoksi vaativien nivelrustovaurioiden kirurginen hoito kannattaa keskittää.

Ortopedia & traumatologia

Nivelrustovauriot
Nivelten liukupintoja peittää hyvät liukuominaisuudet omaava kimmoisa nivelrustokudos.
Kudos on joustavaa ja kestää niveleen kohdistuvia paineenmuutoksia. Kudosta muodostavia rustosoluja on harvakseltaan nivelruston
sisällä, eivätkä ne tiettävästi jakaudu ehjässä
rustossa. Nivelrustossa ei ole verisuonia. Solut saavat ravintonsa pääasiassa nivelnesteen
välityksellä. Nivelrustokudos elää hidasta ja
hiljaista elämää.
Kudoksen erikoisominaisuuksien kääntöpuolena nivelrusto ei kykene korjaamaan siihen
syntyneitä vaurioita toisin kuin esimerkiksi
luu, jonka murtumat luutuvat pääsääntöisesti
hyvin. Solut eivät kykene liikkumaan vaurioituneelle alueelle, jakautumaan ja korjaamaan
vaurioitunutta kudosta. Mahdollisen verenvuodon kautta vaurioalueelle päässeet solut
eivät erilaistu nivelrustoa tuottaviksi rustosoluiksi vaan sidekudossoluiksi, jotka tuottavat nivelrustokudokselle vierasta sidekudosta.
Nivelruston vaurioita syntyy vammojen ja
OCD-muutosten (Osteochondritis dissecans)

seurauksena. Vääntövamman tai suoran iskun seurauksena voi nivelrustoon kohdistua
äkillinen rustosolujen sietokyvyn ylittävä
paineen nousu. Solukuolemaa seuraa viiveellä syntyvä nivelruston vaurio, jolloin oireita
voi olla vaikea yhdistää vammaan. Nivelrusto voi myös irrota alustastaan äkillisesti
voimakkaan hiertävän voiman seurauksena.
Levymäinen kappale irtoaa niveleen ja oireet
alkavat heti. OCD-muutos on nivelpinnoilla
tavattu nivelrustoa ja luuta käsittävä kappale,
joka on irrallaan emoluusta. Sen syntymekanismia ei tunneta. OCD-kappale havaitaan
usein sattumalöydöksenä tai niveloireita tutkittaessa. Oireita aiheuttavat OCD-muutokset
ovat usein osin tai kokonaan irrallisia ja toisinaan irtoavat irtopaloiksi niveleen.
Nivelruston vaurio voi aiheuttaa oireita, jotka
rajoittavat potilaan liikuntakykyä ja työkykyä. Vaurion koko, vaurioiden määrä ja niiden
sijainti vaikuttavat seurauksena syntyneeseen
haittaan. Hoitamattomat nivelrustovauriot
näyttävät tutkimusten ja kliinisen kokemuksen perusteella johtavan nivelrikon kehittymiseen.

Nivelrustovaurioiden kirurgisen
hoidon historia ja kehitys
Tähystyskirurgia mahdollisti nivelrustovaurioiden tarkemman diagnosoinnin ja kirurgisten hoitomuotojen kehittymisen. Magneettikuvauksen kehittyminen ja yleistyminen
1990-luvun aikana tarkensi nivelen vaurioiden arvioimista. Magneettikuvauksella voidaan arvioida nivelpinnan ja sen alaisen luukerroksen muutoksia.
Nivelrustovaurioiden kirurgiset korjausmenetelmät kehittyivät 1990-luvun aikana. Ensimmäiset menetelmät perustuivat rustonalaisen
luukerroksen rikkomiseen, jolloin verenvuodon mukana vaurioalueelle pääsi arpikudosta
muodostavia soluja. Steadman kuvasi nykyisin vakiintuneen menetelmän, jossa nivelrustonalainen luukerros rei’itetään n. 3-4 mm
välein teräväkärkisellä instrumentilla.
Myöhemmin 1990-luvulla Hangody ja Bobic

kehittivät omakudos-luurustosylinterin siirtomenetelmän. Mosaiikkiplastiana tai OATS
-nimellä tunnettu menetelmä saavutti suurta
suosiota. Menetelmässä vähemmän tärkeältä
alueelta irrotetaan erikoisporalla luurustosylinteri, joka siirretään vaurioalueelle porattuun reikään. Kappale on voitu siirtää myös
polvesta nilkkaan.
Ensimmäiset tulokset rustosolusiirreleikkauksista julkaisivat Göteborgista L. Peterson ja A. Lindahl. Menetelmässä potilaan
nivelrustonäytepalasta eristetään rustosolut,
jotka monistetaan laboratoriossa ja istutetaan
takaisin samalle potilaalle täyttämään rustovaurioaluetta. Nykyisin menetelmä luokitellaan lainsäädännöllisesti manipuloiduksi soluvalmisteeksi ja rinnastetaan lääkkeeseen.
Rustonalaisen luupinnan rei’itys eli mikrofraktuurat, OATS ja rustosolusiirretekniikka
ovat kaikki käytössä. Tutkimusten perusteella
kullekin on sijansa eri kokoisten nivelrustovaurioiden hoidossa.
Hoidot on keskitetty pääosin ylipistosairaaloihin. Hus:ssa hankalien nivelrustovaurioiden
hoito on keskitetty HYKS ortopedian ja traumatologian klinikkaan Jorvin sairaalaan.

Nivelrustovaurioiden kirurgisen
hoidon tavoitteet ja suunnittelu.
Nivelrustovaurioita voidaan yrittää kirurgisesti korjata tai paikata. Hankalia oireita aiheuttava nivelruston vaurio kannattaa hoitaa, jos
nivelen nivelrustopinnat vaurion ulkopuolella
ovat säilyneet hyvässä kunnossa, eikä nivelessä havaita merkittäviä nivelrikkomuutoksia.
Todetun nivelrustovaurion ja potilaan kokemien oireiden välisen syy-yhteyden arvioiminen on haastavaa. Arvio perustuu huolelliseen kliiniseen tutkimukseen sekä röntgen- ja
magneettikuvaukseen. Samalla huomioidaan
mahdolliset muut nivelen oireita aiheuttavat
ongelmat. Nivelrustovaurioihin liittyvät rustonalaisen luukerroksen muutokset voivat aiheuttaa osan oireista.
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Nivelrustovaurioiden kirurgisen hoidon ensisijaisena tavoitteena on helpottaa potilaan
oireita ja parantaa toimintakykyä. Lisäksi
tavoitteena on hidastaa nivelrikkomuutosten
kehittymistä. Varsinkin suurten vaurioiden
onnistuneen korjauksen oletetaan hidastavan
nivelrikkomuutosten kehittymistä.

den lisäksi tulee joko samanaikaisesti tai erillisessä toimenpiteessä tehdä mahdolliset muut
korjaustoimenpiteet. Tyypillisiä samanaikaisesti tehtäviä korjausleikkauksia ovat nivelenkuormitusakseliin vaikuttavat osteotomiat,
polvilumpion kulkuradan korjausleikkaukset
ja eturistisidekorjaus.

Nivelrustoa vaurioittavat yleissairaudet kuten
potilaan merkittävä ylipaino, nivelten tulehduksellinen reumasairaus tai hemofilia ovat
hoidon vasta-aiheita. Tulehduksellisessa reumasairaudessa taudin nivelrustonkudokseen
kohdistuvat tulehdusprosessit tuhoavat myös
korjauskudoksen. Ylipaino altistaa korjatun
rustopinnan tarpeettomalle kuormitukselle. Laihduttamista kannattaa yrittää, koska
ponnistusliikkeissä nivelpinnoille kohdistuva paine vastaa 5-10 kertaa omaa painoa. 10
liikakilon laihdutus tarkoittaa jopa 100 kg:n
kevennystä voimakkaan kuormituksen aikaisesta paineesta nivelpinnoilla.

Hoidon kulku

Hoito suunnitellaan kokonaisuutena. Varsinaisen nivelrustovaurion korjaustoimenpitei-

Tuoreessa nivelrustovauriossa voidaan irronnut nivelrusto kiinnittää takaisin alustaansa,

A

Nivelrustovauriot havaitaan useimmiten
magneettikuvauksissa tutkittaessa polvikipua
ajanvarauspoliklinikalla tai sattumalöydöksenä hoidettaessa tähystyksellä muuta polviongelmaa. Nivelrustovaurioiden jatkohoito
edellyttää sitoutumista pitkään, joten potilaan
kanssa on syytä käydä hoito kokonaisuutena
huolellisesti läpi. Sattumalöydöksenä havaittavien nivelrustomuutoksia ei yleensä ole aiheellista hoitaa heti, vaan niiden merkitystä
oireiden aiheuttajina tulee arvioida seurannan jälkeen jälkikontrollin yhteydessä.

7

jos irronnut kappale on säilynyt pääosin ehjänä. Jos vauriota vastaavaa irronnutta nivelrustokappaletta ei enää ole käytettävissä, yritetään vaurioalue paikata korjauskudoksella.
Uutta nivelrustoa tai sen kaltaista korjauskudosta voidaan kasvattaa mikrofraktuuramenetelmällä, luurustokappaleen siirrolla tai
rustosolusiirreleikkauksella.
Potilaat ohjataan hoitomenetelmiin perehtyneiden ortopedien vastaanotoille. Hoitomenetelmä ja jatkohoito käydään potilaan kanssa
läpi. Nivelrustovaurioiden hoitomenetelmän
valintaan vaikuttavat vaurion sijainti ja sen
laajuus sekä vaurion alla olevassa luussa olevat mahdolliset muutokset. Hoitomenetelmän
valinta sinetöidään vasta nivelen tähystyksen
aikana, jolloin saadaan tarkempi käsitys nivelrustovaurion koosta, vaikeusasteesta sekä
muiden nivelpintojen kunnosta.
Hoitotulokset ovat parhaimpia ensimmäisellä
hoitoyrityksellä menetelmästä riippumatta. Siksi
hoitomenetelmä tulisi valita huolella suositusten
mukaisesti. Irronneet rustokappaleet uu

C

Kuva 1. Tuoreen vamman seurauksena irronneen nivelrustokappaleen kiinnitys polvilumpioon. A-B)
Irronnut kappale muotoillaan vaurioalueeseen sopivaksi. C) Kappale ommellaan ja kiinnitetään biohajoavilla puikoilla puhdistetulle vaurioalueelle.

Ortopedia & traumatologia
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kannattaa yrittää kiinnittää, vaikka
vauriosta olisi kulunut jo aikaa, jos irronnut
kappale on säilynyt pääosin yhtenäisenä. Pienet, alle 2 cm2 vauriot voidaan hoitaa rustonalaisen luupinnan rei’ityksellä, laajemmat
1-4 cm2 vauriot voidaan hoitaa luurustosylinterin siirrolla ja suuret yli 2 cm2 vauriot
voidaan hoitaa rustosolusiirreleikkauksella.
Hoitomenetelmän valintaan vaikuttavat myös
vaurioiden määrä ja sijainti.
uu

Irronneen nivelrustokappaleen uudelleen
kiinnittämiselle ei tiedetä olevan ehdotonta
takarajaa. Kappaleet ovat kuitenkaan harvoin
enää päälle päin tarkasteltuna siistin näköisiä yli kaksi kuukautta vammasta. Siksi kappaleen silmämääräinen arvio on ollut tässä
yksi tärkeä tekijä uudelleen kiinnittämisen
onnistumisen mahdollisuutta arvioitaessa.
Toimenpiteessä vaurioalue puhdistetaan ar-

A
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C

vesta luupintaan saakka ja kappale muotoillaan vaurioon sopivaksi. Kappale kiinnitetään
vauriota ympäröivään nivelrustoon ompelemalla ja tarvittaessa tuetaan hiertäviä voimia
vastaan kiinnittämällä se alla olevaan luuhun
biohajoavilla puikoilla.
Kaikkiin nivelruston paikkausmenetelmiin
liittyy omat erityispiirteensä. Toimenpiteinä
ruston alaisen luun rei’itys eli mikrofraktuuramenetelmä on yksikertaisin. Leikkauksessa
tarvitaan vaurioalueen puhdistamiseen tarkoitettu kyretti ja luun pinnan rei’itykseen
suunniteltu teräväkärkinen instrumentti.
Toimenpiteen välineistö on yleensä saatavilla
kaikissa yksiköissä, joissa tehdään niveltähystyksiä. Mikrofraktuuramenetelmällä voidaan
tuottaa sidekudoksista korjauskudosta, joka
kestää niveleen kohdistuvia voimia pienellä
alueella.

B

D

Kuva 2. Rustosolusiirreleikkaus on avoleikkaus, jossa potilaan nivelrustonäytepalasta eristetyt ja laboratoriossa viljellyt solut istutetaan vaurioalueelle korjaamaan nivelrustovauriota. Apuna käytetään synteettisestä
kollageenista valmistettua kalvoa. A) Femurin lateraalikondyylin rustovaurio paljastetaan polven lateraalisesta artrotomiasta. B) Vaurioituneelta alueelta poistetaan arpikudos terveen nivelruston rajalle rustonalaiseen luunpintaan saakka. C) Synteettinen kollageenikalvo ommellaan ja liimataan peittämään vaurioalue
vesitiiviisti. D) Laboratoriossa monistetut potilaan rustosolut siirretään kalvon alle ruiskussa.

Luurustosylinterin siirtoon on kehitetty uusia
hyvin toimivia kertakäyttöisiä instrumentteja, joiden avulla sylinteri voidaan irrottaa helposti ja asettaa vaurioalueelle ilman
vasarointia, jonka on pelätty vaurioittavan
siirteen nivelrustokudosta. Toimenpide on
kohtalaisen yksinkertainen, mutta edellyttää
nivelen avoleikkausta. Toimenpiteiden vähäisen määrän vuoksi välineitä ei ole kaikkialla
aina saatavilla. Leikkaussuunnitelman ennakointi on tärkeää, jotta tarvittava välineistö
voidaan hankkia ajoissa ja leikkausryhmä voi
valmistautua mahdolliseen avoleikkaukseen.
Toimenpiteellä saadaan hyvää nivelrustoa
vaurioalueelle, jos tekniikka hallitaan hyvin.
Ongelmana on siirteiden ottokohdan alueen
oireilu varsinkin, jos yritetään hoitaa yli 4 cm2
vaurioita.
Laajaa nivelrustovauriota hoidettaessa tähystysleikkauksessa varaudutaan nivelrustokudoksen näytteenottoon. Jos tähystysleikkauksessa vaurion laajuus ja sijainti sekä nivelen
muu kunto soveltuu rustosolusiirreleikkaukseen, otetaan tähystyksessä nivelrustonäytteet
nivelen reuna-alueilta, joilla on vähäinen merkitys kuormituksessa. Leikkausryhmän tulee
olla varautunut nivelrustonäytteenottoon.
Näytteet kerätään toimintaan tarkoitettuihin
näyteputkiin ja lisäksi potilaalta otetaan verta, jota tarvitaan nivelrustosolujen viljelyssä.
Nivelrustonäytteenotto tehdään kyretin ja
pihdin avulla yleensä polvinivelen nivelrustopinnan reunoilta.
Rustosolusiirreleikkaus on avoleikkaus, jossa
nivelpinnan vaurioalue puhdistetaan. Vaurion pohjalta poistetaan arpikudos ja repaleiset
reunat siistitään ehjään nivelrustokudokseen
saakka. Vaurioalueen päälle muotoillaan
synteettisestä kollageenista valmistettu kalvo, joka kiinnitetään peittämään vauriota
ompeleilla ja kudosliimalla. Kiinnitys tehdään vesitiiviisti ja sen pitävyys tarkistetaan
ruiskuttamalla vettä kalvon alle. Varsinaiset
nivelrustosolut lähetetään leikkauspäivän aamuna lentorahdissa kylmäkuljetuksena soluviljelylaboratoriosta leikkausyksikköön. Solut
kuljetetaan soluviljelyliuoksessa ruiskuun pakattuna. Leikkauksessa nivelrustosolut ruiskutetaan kollageenikalvon alle, jonka jälkeen
kalvo ommellaan ja liimataan kiinni.
Rustosolusiirreleikkauksiin liittyy näytteiden ja solujen kuljetuksen ja aikataulutuksen
suunnittelua. Lähetys edellyttää toimivaa kylmäketjua ja asianmukaisia kuljetukseen soveltuvia astioita. Leikkaustoimintaan liittyvä
valmistautuminen ja leikkauksen jälkeinen
logistiikka edellyttää toimintaan perehtynyttä
leikkaussaliryhmää, joka huolehtii lähetettyjen näytteiden kirjanpidosta sekä kuljetukseen
käytettävien näyteastioiden säilytysliuoksen
säilyvyydestä. Varsinaisia rustosolusiirreleik-
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kauksia tehdään tällä hetkellä Hus -alueella n.
10-20 vuodessa.
Toimenpiteiden jatkohoito suunnitellaan aina
yksilöllisesti. Vaurion koon ja sijainnin lisäksi käytetty menetelmä vaikuttaa jatkohoitoon. Mikrofraktuuramenetelmällä saadaan
vaurioalueelle veren muodostama hyytymä.
Hyytelömäinen kudos alkaa pikkuhiljaa
muodostua kuormitusta kestäväksi arveksi.
Leikatulle raajalle ei saa varata kuuteen viikkoon leikkauksen jälkeen, koska muuten hento hyytelö vaurioituu ja irtoaa vaurioalueelta.
Luurustosylinterin siirron jälkeen vaurioalue
kestää kohtuullisen hyvin kevyttä kuormitusta. Korjatun alueen koon ja sijainnin mukaan
suositellaan neljän - kuuden viikon varaamattomuutta.
Rustosolusiirreleikkauksella
hoidetaan selvästi isompia vaurioita, minkä
vuoksi jatkohoito on usein raskaampi. Lisäksi siirretyt nivelrustosolut kasvavat hitaasti ja
tarvitsevat synteettisen kalvon tuomaa suojaa.
Leikkauksen jälkeen niveltä saa heti liikuttaa, mutta kuormitusta tulee välttää kahdeksan viikon ajan. Toimenpiteiden jälkeinen
sairausloma vaihtelee työtehtävistä riippuen
kuudesta kahteentoista viikkoa. Mikromur-

tumien ja luurustosylinterin siirron jälkeen
voi palata vapaaseen urheiluun kuuden kuukauden kuluttua ja rustosolusiirreleikkauksen
jälkeen suositellaan pitämään vuoden tauko
rajoituksettomasta liikunnasta.

Nivelrustovaurioiden kirurgisen
hoidon tulevaisuuden näkymät
Innostus ja kiinnostus nivelrustovaurioiden
kehittämiseen on kova, koska perimmäisenä
tavoitteena nähdään hoidon laajentaminen
paikallisten rustovaurioiden hoidosta yleistyneen nivelrikon biologiseen hoitoon. Nivelrustovaurioita havaitaan jopa n. 15%:ssa eri
syistä tehdyissä nivelten tähystysleikkauksia.
Nykyisin vauriot ovat usein tiedossa ennen
leikkausta tehdyn magneettikuvan perusteella. Lukumääräisesti vaurioita kohdataan
potilastyössä huomattavasti enemmän kuin
mitä nykyisillä menetelmillä voidaan katsoa
aiheelliseksi korjata.
Käytössä olevien nivelrustovaurioiden korjausmenetelmien
onnistumismahdollisuus
on kohtuullisen hyvä, jos hoito suunnataan
oikein. Parhaimmillaan korjauskudos muis-

tuttaa hyvin läheisesti alkuperäistä nivelrustokudosta, mutta kehittämiselle on edelleen
tarvetta. Nivelrustosoluja pyritään viljelemään suoraan biomateriaaleihin, joiden avulla voitaisiin korjata jopa nivelrikon vaurioittamia alueita. Tarjolle on jatkuvasti tulossa
uusia nivelrustovaurioiden korjausmenetelmiä. Menetelmät ovat kalliita ja niiden käyttöönottoon tulee suhtautua kriittisesti. Kalliiden ja kokeellisten menetelmien käyttöön
liittyy myös moraalinen velvollisuus hoidon
tulosten tutkimustyöhön. Matka yleisortopediseksi hoitomuodoksi on vielä pitkä. Hoidon
keskittäminen ja tutkimustyötä tekevät, asiaan perehtyneet tiimit näyttävät ainakin lähitulevaisuudessa olevan tarpeellisia laajojen
nivelrustovaurioiden hoidossa. n

Ortopedia & traumatologia

Kuva 3. Nivelrustojen korjauskirurgia on tiimityötä. Professori Ilkka Kiviranta ja Hus Jorvin sairaalan nivelrustovaurioiden
korjaustiimi hoitavat polven nivelrustovaurioita.
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Rapid Recovery

-tekonivelpotilaan uudistunut hoitoketju

Liisa Korhonen

Anestesiasairaanhoitaja
Rapid Recovery-tiimin jäsen,
anestesia- ja heräämötoiminta
Keski-Suomen keskussairaala

Ortopedia & traumatologia

Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylässä on Suomen suurin ei-yliopistollinen
sairaala, jonka hoitopiiriin kuuluu yli
270 000 asukasta. Keski-Suomen keskussairaalassa leikattiin vuonna 2010
490 primaari polvi – ja lonkkaproteesia.
Lisäksi tehtiin 40 olkapään tekonivelleikkausta sekä 100 polven ja lonkan tekoniveluusintaleikkausta. Resurssipulan
vuoksi jouduttiin tekonivelleikkauksia
ostamaan samaan aikaan myös muista
sairaaloista hoitotakuun varmistamiseksi. Jotta leikkausmäärää saatiin nostettua, tuli uudistaa koko tekonivelpotilaan
hoitoketju moniammatillisen yhteistyön
avulla.
Tekonivelpotilaan hoitoketjun uudistamisen
lähtökohtana on ollut Rapid Recovery -sopimus Biomet Finland Oy:n ja Keski-Suomen
keskussairaalan välillä. Biometin Rapid Recovery -ohjelma on käytössä jo 150 sairaalassa
Euroopassa ja Keski-Suomen keskussairaala
on ensimmäinen suomalainen sairaala, joka
on ottanut ohjelman käytäntöön kokonaisuudessaan ortopedisen potilaan hoitoketjussa.
Aiemmin Tampereen Tekonivelsairaala Coxa
on tehnyt TEKES:n rahoittaman Coxasta
Kotiin -hankkeen, jossa hyödynnettiin Rapid
Recovery -ohjelman elementtejä. Rapid Recovery -ohjelmassa Biomet on mukana muutosprosessissa konsultoijana. Se on auttanut
tekonivelpotilaan hoitoketjumuutosten suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa sekä
raportoinnissa. Biomet tarjoaa myös ammattitaitoisia resursseja ja tukea jatkuvaan ohjelman kehittämiseen esimerkiksi referenssisairaaloiden tukiverkoston kautta.

Ohjelman tavoitteet
Tekonivelpotilaiden Rapid Recovery -ohjelman keskeisin tavoite on potilastyytyväisyyden parantaminen. Se on lähtökohtana koko
toiminnalle ja siihen pyritään hoitoketjun

jokaisessa vaiheessa. Potilastyytyväisyyden
lisäksi tarkoituksena on lyhentää potilaiden
sairaalassaoloaikaa ja vähentää leikkauskomplikaatioita. Olennaista on myös hoitotakuun täyttyminen. Tarkoituksena on optimoida potilaan hoitoketju niin, että tunnistetaan
ongelmakohdat, pureudutaan niihin, vahvistetaan jo toimiviksi todettuja osa-alueita ja
tuloksena saadaan pysyviä toiminnan muutoksia.

Prosessin toteutus
Jotta tavoitteiden saavuttaminen oli mahdollista, koottiin syksyllä 2010 Keski-Suomen
keskussairaalassa moniammatillinen vastuuhenkilöiden tiimi. Tarkoituksena oli, että
prosessissa on mukana vastuuhenkilö tekonivelpotilaan hoitoketjun jokaisesta vaiheesta.
Kirurgian poliklinikalta mukana on sairaanhoitaja, ortopedialta ja leikkaustoiminnasta
ortopedi ja leikkaussairaanhoitaja, anestesia- ja heräämötoiminnasta anestesialääkäri
ja anestesiasairaanhoitaja, lisäksi ortopedian
fysioterapeutti sekä vuodeosastolta hoitotiimi. Prosessin vastuuhenkilöinä toimii projektipäällikkö sekä Rapid Recovery -koordinaattori Biometilta.
Vastuuhenkilöt vierailivat kesäkuussa 2011
Tanskassa kööpenhaminalaisessa Hvidovren
yliopistollisessa sairaalassa, jossa Rapid Recovery -ohjelma on ollut käytössä noin kymmenen vuotta erinomaisin tuloksin. Matkan
tarkoituksena oli nähdä käytännössä, kuinka
potilaan hoitoketjun kaikissa eri vaiheissa toimintaa on muokattu niin, että potilaan nopea
kuntoutuminen on turvallisesti mahdollista.
Tarkoituksena ei ollut kopioida heidän toimintaansa vaan saada ideoita ja ohjeita meidän sairaalamme toiminnan muokkaamiseen,
jotta saavuttaisimme tavoitteet ja saisimme
parempia tuloksia.

Preoperatiivinen toiminta
Ennen leikkausta kirurgian poliklinikalla tavoitteena on saada leikkausvarma potilas. Potilaan mahdolliset perustaudit täytyy hoitaa
tasapainoon omassa terveyskeskuksessa ja potilaan tulee hankkia hammaslääkäritodistus
ajoissa. Potilaan valmentaminen leikkauksen
jälkeiseen kuntoutumiseen aloitetaan jo leik-

kauspäätöstä tehdessä; potilaalle kerrotaan
leikkauksen jälkeisestä nopeasta kotiutumisesta ja hänen omasta olennaisesta roolistaan
kuntoutumisessa.
Keski-Suomen keskussairaalassa järjestetään
kaksi kertaa kuussa tekonivelpotilaan ensitietokurssi, joka on tarkoitettu tekonivelleikkauspäätöksen saaneille potilaille ja heidän
läheisilleen. Endoproteesihoitaja, fysioterapeutti ja anestesialääkäri/hoitaja kertovat leikkaukseen valmentautumisesta, leikkauksesta,
anestesiasta, kipulääkityksestä, toipumisesta sekä kuntoutumisesta. Potilaat kuulevat
myös osastolla käytettävät kotiutumiskriteerit. Tavoitteena on, että potilas olisi tietoinen
hoitoketjun eri vaiheista jo etukäteen, mikä
vähentää ennakkoluuloja ja leikkaukseen liittyviä pelkoja. Vaikka kurssi on potilaalle vapaaehtoinen, sinne kannustetaan menemään
kurssin informatiivisuuden vuoksi. Potilaat
käyvät vielä henkilökohtaisella preoperatiivisella käynnillä ennen leikkausta, jolloin he
tapaavat ortopedin, endoproteesihoitajan ja
fysioterapeutin sekä tarvittaessa anestesialääkärin. Käynnin tarkoituksena on päättää leikattava proteesimalli ja tarkistaa, että potilas
on kaikin puolin valmis leikkaukseen. Lisäksi
potilas saa ohjausta leikkauksen jälkeiseen
kuntoutumiseen.

Intraoperatiivinen toiminta
Potilaat tulevat tekonivelleikkausaamuna sairaalaan, paitsi potilaat, jotka käyttävät varfariini-lääkitystä. Potilaat saavat ennen leikkausta kipulääkeyhdistelmän parasetamolia,
selekoksibia sekä gabapentiinia sedatoivan
esilääkityksen sijaan.
Keski-Suomen keskussairaalassa leikkausosasto 2:lla on tehty Rapid Recovery -prosessin
myötä tilajärjestelyjä; potilaille on odotustila
heti leikkaussalien läheisyydessä ja leikkauksen steriilit instrumenttipöydät valmistellaan
erillisessä tilassa, josta ne siirretään leikkaussaliin. Tavoitteena on optimoida saliajan
käyttö mahdollisimman tiiviiksi. Myös tekonivelmalleja on karsittu ja uusia proteesimalleja otetaan käyttöön vain, jos ortopedit ovat
yhdessä niin päättäneet.
Tiiviin leikkaussalitoiminnan edellytyksenä
on hyvä yhteistyö ja kommunikointi. Koko
leikkaussalihenkilökunta: lääkintävahtimestarit, leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajat,
ortopedit ja anestesialääkärit, ovat ajoissa paikalla leikkaussalissa ja sovituista käytännöistä
pidetään kiinni.
Tekonivelpotilaan yleisin anestesiamuoto on
spinaalipuudutus, jossa pyritään mahdollisimman pieniin puudutemääriin sekä välttämään opioideja puudutteen joukossa. Koska
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potilas ei ole saanut sedatoivaa esilääkitystä,
käytetään propofoli-infuusiota. Anestesian
hoidosta on tehty ohje henkilökunnalle, jotta
anestesia olisi mahdollisimman yhdenmukainen kaikilla potilailla.

hoitajilta, fysioterapeutilta kuin ortopedeiltäkin yhdenmukaista ohjausta. Sairaalassaolopäivien lukumäärällä ei ole merkitystä, vaan
potilaat pääsevät kotiin, kun osaston kotiuttamiskriteerit täyttyvät.

Postoperatiivinen toiminta

Tuloksia syksyltä 2011

Leikkauksen jälkeen potilaat siirtyvät heräämöön. Kipulääkitys on aloitettu jo preoperatiivisesti. Lisäksi polviproteesipotilaat saavat
ortopedin toimesta LIA (ropivakaiini ja adrenaliini) -puudutteen leikkausalueelle. Tarkoituksena on pyrkiä välttämään voimakkaita
opiaatteja. Kivunhoito toteutuu kolmen eri
tavalla vaikuttavan lääkkeen avulla (parasetamoli, selekoksibi, gabapentiini). Opiaatteja
välttämällä potilaat ovat virkeämpiä ja kuntoutuminen alkaa aikaisemmin. Kovempiin
kipuihin potilaat saavat tarvittaessa heräämössä ja osastolla lyhytvaikutteista opiaattia.

Rapid Recovery-ohjelma otettiin käytäntöön
Keski-Suomen keskussairaalassa 5.9.2011.
Muutamassa kuukaudessa on saatu merkittäviä muutoksia aiempaan verrattuna. Kuvassa
1 on kaavion avulla kerrottu Rapid Recovery -ohjelman vaikutuksesta Keski-Suomen
keskussairaalan
tekonivelleikkausmääriin
ja potilaiden sairaalassaoloaikaan. Lokajoulukuussa 2011 leikattiin 53 % enemmän
primaari- ja revisioleikkauksia verrattuna
vuoden takaisiin leikkausmääriin. Samalla
myös muiden ortopedisten leikkausten määrä
on lisääntynyt. Vastaavasti potilaiden hoitopäivät sairaalassa vähenivät samalla aikavälillä polvileikatuilla 38 % ja lonkkaleikatuilla
41 %. Tavoitteena on, että potilaat siirtyvät
leikkauksen jälkeen kotiin terveyskeskuksen
sijaan. Marraskuussa 2010 jatkohoitoon terveyskeskuksiin siirtyi 29% tekonivelpotilaista
ja samaan aikaan vuonna 2011 27%.

Heräämöajan on tarkoitus olla mahdollisimman lyhyt. Heräämöhenkilökunnalla on käytössä kriteerit, joiden perusteella voi siirtyä
osastolle kriteerien täyttyessä: hyvä happeutuminen, stabiili hemodynamiikka, normaali
tajunnantaso ja palautunut jalkojen motoriikka. Myös kipujen tulee olla hallinnassa osastolle siirryttäessä.
Ortopedian osastolla on tarkoituksena
aloittaa tekonivelpotilaan mobilisointi mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuusi
tuntia leikkauksesta LIA-puudutteen vielä
vaikuttaessa. Potilaan nopea liikkeellelähtö
leikkauksen jälkeen nopeuttaa olennaisesti
potilaan kuntoutumista ja antaa potilaalle
uskoa toimivasta tekonivelestä. Osastolla kannustetaan omatoimisuuteen ja liikkumiseen,
mikä vähentää kipuja ja nopeuttaa kotiutumista. On tärkeää, että potilaat saavat niin

Tekonivelpotilaiden heräämöajat ovat lyhentyneet; tällä hetkellä polvileikattu on heräämössä noin tunnin ja lonkkaleikattu noin 1,5 tuntia. Spinaalipuudutemäärien vähentäminen
on olennaisin syy heräämöaikojen lyhentymiseen. Tekonivelpotilaiden uudenmallisesta kivunhoidosta on valmistumassa opinnäytetyö,
jossa tutkittiin 51 potilaan postoperatiivista
kipua. Tulosten mukaan potilaat ovat enimmäkseen tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon niin sairaalassa kuin kotonakin.
Rapid Recovery -ohjelma on tuonut Keski-
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Suomen keskussairaalalle myös merkittäviä
taloudellisia säästöjä. Potilaiden sairaalassaolopäivät ovat vähentyneet ja toisaalta leikkausmäärät lisääntyneet eli tekonivelleikkauspotilaat ovat hoitotakuussa ja sairaalan
ostamat tekonivelleikkaukset muista sairaaloista ovat vähentyneet merkittävästi. Hoitopäivien vähenemisen perusteella sairaala on
säästänyt noin 200 000 euroa loka-marraskuun 2011 aikana. Lisäksi Keski-Suomen keskussairaalan tulee pysyä markkinointikykyisenä vuonna 2014 laajenevan palvelusetelin
myötä, koska potilaalla on silloin enemmän
valinnanvapautta hoitopaikkansa suhteen.
Tulevaisuudessa on tarkoitus myös vähentää
potilaiden terveyskeskussiirtoja leikkausten
jälkeen. Ohjelmaa ylläpidetään ja kehitetään
jatkuvasti ja tarkoituksena on laajentaa Rapid
Recovery -ideologiaa myös muihin ortopedisiin potilasryhmiin. Keski-Suomen keskussairaalan pääsy Rapid Recovery -referenssisairaalaksi on myös mahdollista.
Biomet Rapid Recovery- ohjelman käyttöönotto on vaatinut kaikilta hoitoketjuun
osallistuvilta paneutumista ja valmiutta muutoksiin. Kirjalliset ohjeet toimintatavoista
ovat yhdenmukaistaneet toimintaa hoitoketjun jokaisessa vaiheessa. Jokainen hoitoketjun toimintayksikkö on kyseenalaistanut
omat työtapansa ja muokannut niitä niin, että
kaikilla hoitoketjun jäsenillä on sama tavoite:
tyytyväinen tekonivelleikattu potilas. n

Artikkelin tarkastajat:
Toimitusjohtaja Juha Hänninen ja Rapid Recovery -koordinaattori Seppo Syrjänen, Biomet Finland Oy
Osastonylilääkäri, ortopedi Konsta Pamilo
Vt. Osastonylilääkäri, anestesialääkäri Heikki Vääräniemi
Leikkaussairaanhoitaja Jaana Danielsbacka
Lisätietotoja Rapid Recovery -ohjelmasta:
koordinaattori Seppo Syrjänen.

Kuva 1 Rapid Recovery -ohjelman vaikuttavuus leikkausmääriin ja hoitopäiviin

Uusintaleikkaukset

Polvihoitopäivät

Lonkkahoitopäivät

Lokakuu 2010

36

11

5,1

5,4

Marraskuu 2010

45

12

5,5

4,4

Joulukuu 2010

39

6

4

5

Lokakuu 2011

68

19

3,5

3,4

Marraskuu 2011

60

16

2,7

2,6

Joulukuu 2011

57

8

2,8

2,8
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Bankart -leikkaus olkapään instabiliteetin hoidossa
K ai Sirniö,

Ortopedian ja traumatologian el
OYS

Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel ja
samalla myös hyvin altis instabiiliudelle
eli tahdosta riippumattomalle epävakaudelle. Pienikin vamma olkapäähän voi
aiheuttaa olkanivelen sisäisiin rakenteisiin poikkeavuutta, joka altistaa nivelen
instabiiliudelle. Osalla potilaista nivelen
löysyys on synnynnäistä, ns. laksiteettia,
jolloin nivelessä on yliliikkuvuutta useisiin suuntiin ilman mitään selkeää vammaa. Nivelen laksiteetti on enemmänkin ominaisuus kuin vika ja tämä tulee
erottaa posttraumaattisesta eli vamman
jälkeisestä instabiiliteetista.

Ortopedia & traumatologia

Posttraumaattinen instabiliteetti seuraa
yleensä humerusluksaatiota eli olkanivelen
sijoiltaanmenoa, joka saadaan esimerkiksi
kaaduttaessa loitonnetun yläraajan varaan.
Tyyppipotilas on nuori, n. 18-30 -vuotias liikunnallinen mies. Yleisin sijoiltaanmenosuunta on anteriorinen eli eteenpäin suuntautuva, jolloin olkaluun pää pääsee siirtymään
kokonaisuudessaan lapaluun nivelpinnan
etupuolelle. Joskus sijoiltaanmeno on hetkellinen, jolloin olkaluun pää palautuu itsekseen
omalle paikoilleen. Monesti olkaluun pää ei
pääse lihasjännityksestä johtuen palautumaan paikoilleen, jolloin olkaluu joudutaan
reponoimaan eli palauttamaan paikoilleen kipulääkityksen ja tarvittaessa lihasrelaksantin
turvin. Kun olkaluu on palautettu paikoilleen,
ja tilanne on varmistettu röntgenkuvin, on jat-

Kuva 1: Etulabrumvaurio tähystyksessä

kohoitona rannekaulalenkki -immobilisaatio
n. 2-3 viikon ajan. Suurimmalla osalla potilaista tämän tyyppisellä hoidolla saavutetaan
hyvä tulos ja olkapää paranee oireettomaksi.
Osalla olkaniveleen jää kuitenkin oireilua,
joista tyypillisin on olkanivelen instabiliteetti.
Tämä voi ilmetä olkanivelen toistuvina sijoiltaanmenoina tai subluksaatioina eli osittaisina
sijoiltaanmenoina, jolloin oireena voi olla epämääräistä muljahtelutunnetta olkapäätä rasitettaessa tai ääriasentoihin vietäessä. Tämän
tyyppinen oireilu liittyy yleensä olkanivelen
nivelpinnan reunaa kiertävän rustoreunuksen
eli labrumin vaurioon, jonka paraneminen
omalle paikalleen on monesti vamman jälkeen puutteellista. Tällöin puhutaan ns. Bankartin vauriosta.
Olkanivelen lieväasteista posttraumaattista
instabilitettia voidaan hoitaa alkuun konservatiivisesti. Olkaniveltä ympäröivä kiertäjäkalvosin eli rotator cuff on merkittävässä roolissa olkanivelen dynaamisessa stabiloinnissa
ja tätä jännerakennelmaa kuntouttamalla lieväasteinen instabiliteettioireilu voi selkeästi
lievittyä tai jopa parantua kokonaan. Etenkin
ulko- ja sisäkiertäjäjänteiden (infraspinatus
ja subscapularis) kuntoutus kuminauhaharjoittein on oleellista olkanivelen vakauden
palauttamiseksi. Jos kuntoutuksella saadaan
oirekuvaan selkeä helpotus, voidaan leikkaushoito mahdollisesti välttää.
Jos olkapään instabiliteetti on sen sijaan
vaikea-asteinen ja siihen liittyy useita luksaatiotilanteita, tai kyseessä on liikunnallisesti
hyvin aktiivinen potilas, on konservatiivinen
hoito monesti teholtaan riittämätöntä. Siinä tapauksessa harkittavaksi tulee leikkaushoito, joka tehdään nykyään yleisimmin tähystystekniikalla eli artroskooppisesti. Ns.
Bankartin leikkauksessa irronnut etulabrum

kiinnitetään sulavin tai sulamattomin ankkurein takaisin lapaluun nivelpinnan etuosaan.
Samalla hivenen kiristetään venyttynyttä
nivelen etukapselia. Tämä monesti stabiloi
olkaniveltä riittävän hyvin. Jatkokuntoutuksessa tulee kiinnittää huomiota olkapään
liikealan palauttamiseen ja kiertäjäkalvosimen kuntoutukseen. Kantosidettä käytetään
leikkauksen jälkeen 3 viikkoa, mutta kevyttä
liikettä olkapäähän sallitaan välittömästi. Sairausloman kesto on yleensä 6 viikosta kahteen
kuukauteen riippuen potilaan työn kuormittavuudesta. Tähystysleikkauksen jälkeinen
olkapään pitkittynyt liikerajoitus on hyvin
harvinaista.
Bankartin mukainen tähystysleikkaus auttaa
suurimmalla osalla potilaista varsin hyvin
instabiliteettioireiluun. Osalla potilaista vaiva
kuitenkin uusii muutaman vuoden kuluessa
joko itsestään tai uuden vamman johdosta.
Potilaan nuori ikä on suurin uusintaluksaatiolle ja subluksaatioille altistava tekijä. Myös
olkaluun ja lapaluun mahdolliset luupuutokset ovat selkeä instabiliteetille altistava tekijä1.
Näissä tapauksissa tulee harkittavaksi avoleikkaus, ns. Latarjet-toimenpide, jossa korppilisäke sahataan tyvestään poikki ja siirretään
sekä kiinnitetään ruuvein lapaluun nivelpinnan etupuolelle sisäkiertäjälihaksen läpi vieden. Tämä on huomattavasti tähystystä laajempi leikkaus ja toipumisaikakin on yleensä
pidempi. Latarjet-leikkauksesta seuraa lähes
aina olkapäähän jonkinasteinen ulkokiertorajoitus, mutta hoitotulokset ovat kohtuullisen
hyviä ja leikkauksen jälkeinen instabiliteetti
on harvinaista. n
Viitteet:
1. Flinkkilä T, Hyvönen P, Ohtonen P, Leppilahti J.
Arthroscopic Bankart repair: results and risk factors of
recurrence of instability. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2010 Dec;18(12):1752-8.

Kuva 2: Kolmella ankkurilla korjattu labrumvaurio.
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Iiris Jylhä

Sh
Oulun yliopistollinen sairaala, Avohoitotalo

Instabiili: epävakaa
Luksaatio: sijoiltaanmeno

Leikkaukseen potilas pääsee 1-6 kuukauden
kuluessa leikkauspäätöksestä. Leikkaus voidaan tehdä päiväkirurgisesti ja potilaan sairaalassa viettämä aika on keskimäärin 5-6
tuntia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
on maantieteellisesti laaja ja potilaat, joiden
kotimatka on useita satoja kilometrejä, kotiutuvat heräämöstä seuraavana aamuna.
Useimmiten olkapää luksoituu eteen ja alas,
jolloin leikkaus tehdään artroskooppisesti potilaan ollessa istuvassa asennossa, ylävartalo
50 asteen kulmassa (rantatuoliasento). Käsi
kiinnitetään paineilmalla toimivaan Spidervetotelineeseen jonka avulla kirurgi pystyy liikuttamaan ja stabiloimaan käden leikkauksen
aikana.

Käsi tuettuna Spider-vetotelineeseen.

Anestesialääkäri laittaa hermojuuri / olkapunospuudutuksen ultraääniohjauksessa.

Jos luksaatio on tapahtunut taaksepäin, leikkaus tehdään artroskooppisesti kylkiasennossa (alle 10 potilasta vuodessa). Kylkiasennossa
käytetään vetotelinettä, jossa vedon saavat aikaan 4 kg painot.

ravinnotta olo, mahdolliset muut sairaudet.
Potilasta askarruttaviin kysymyksiin vastaaminen kuten: sairausloman pituus, milloin
voi jatkaa harrastusta, kantositeen käyttö,
kipu yms.)

Leikkausasento valitaan kuitenkin kirurgin
päätöksen mukaan, sillä etu- ja takakorjaus
on mahdollista tehdä rantatuoli- / kylkiasennossa.
Uusintaleikkauksissa tai jos alueella on huomattava luupuutos, tehdään leikkaus usein
avoimesti (Latarjet-leikkaus). Siinä pehmytkudoskorjauksen lisäksi glenon reunaan siirretään luupala tukemaan nivelen pysymistä
paikallaan. Leikkaus tehdään selkäasennossa.

Leikkausaamuna potilas tapaa kirurgin ja
anestesialääkärin ja hoitaja haastattelee potilaan. Potilaalle laitetaan ultraääniohjauksessa
interskaleeninen plexuspuudutus. Parhaimmillaan puudutus hoitaa kipua jopa 12 tuntia.
Jos potilaalle ei laiteta puudutusta, hänelle annetaan Oxycontin 10 mg - tai Targiniq
10/5 mg tabletti ennen leikkaussaliin menoa.
Jos puudutus ei riitä, nukutus on yleisimmin
TIVA- tai kaasuanestesia larynx-maskilla. Kipupumppua ei Bankart - potilailla käytetä.

Leikkausta edeltävä toiminta

Leikkaus

Avohoitotalossa on tiimiorganisaatio ja tiimiin kuuluu normaali leikkaussalitiimin
lisäksi poliklinikan sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Suurin osa potilaista käy preoperatiivisesti poliklinikalla lääkärin vastaanotolla, loput tulevat suoralähetteellä. Jos potilas
tulee leikkaukseen kahden kuukauden sisällä,
hän täyttää esitietolomakkeen ja poliklinikan
sairaanhoitaja esitäyttää anestesiakaavakkeen
ja informoi potilasta leikkaukseen liittyvistä
asioista.

Olkaleikkauksiin suunniteltu peittelypakkaus
ja olkakori nopeuttavat valmistelua. Nivelen
nestetäyttöä varten on käytössä konepumppu joka säätelee huuhtelunesteen paineen ja
virtauksen. Huuhtelunesteeseen lisätään tarvittaessa adrenaliinia näkyvyyden parantamiseksi.

Sairaanhoitaja varaa leikkausajan ja ilmoittaa sen potilaalle kirjeitse. Potilaalle soitetaan
vielä ennen leikkausta ja varmistetaan asioita,
jotka vaikuttavat leikkauspäivän sujuvuuteen. (Onko potilas saanut ajanvarauskirjeen,

Instrumentit ja ankkurit on hyvä laittaa valmiiksi käyttöjärjestykseen Mayon pöydälle
turhien viiveiden välttämiseksi. Leikkauksen
pitkittyminen lisää turvotusta nivelessä ja
hankaloittaa toimenpidettä. Jos leikkauksessa
ei ole assistenttia, hoitaja käyttää kameraa.
uu

Ortopedia & traumatologia

Olkanivelen instabiliteetin korjausleikkauksia
tehdään Oulun Yliopistosairaalaan Avohoitotalossa noin 100 vuodessa. Vamman aiheuttaa
yleensä kaatuminen tai törmääminen, usein
se on urheiluvamma. Luksaation tapahtuessa
usein rikkoutuu labrum- eli rustoinen korotusrengas ja / tai nivelsiteet /-kapseli. Suurin
osa potilaista on alle 30-vuotiaita miehiä. Jos
potilaalla on luonnostaan yliliikkuvat nivelet,
luksaatiotaipumus tulee jo pienemmästä vammasta. Olkanivelen osittainen tai kokonaan
sijoiltaanmeno on kiusallinen ja kivulias vaiva. Se rajoittaa harrastuksia ja usein myös päivittäisiä arkitoimia. Pitkään jatkunut ”lonksuminen” voi aiheuttaa kulumaa. Potilaat
ovatkin hyvin motivoituneita leikkaukseen ja
kuntouttamiseen ja ovat yleensä tyytyväisiä
leikkauksen jälkeen.
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Leikkauksessa käytetään huuhtelupumppua ja sheiveriä. Tarvittaessa leikkauksesta voidaan ottaa kuvia tai videota endoskopiakameran kautta. Vaporisaattoria Bankart-leikkauksessa ei yleensä käytetä.
uu Pehmytkudoksen kiinnittämiseen käyte-

tään 3 mm sulavia (komposiitti) lanka-ankkureita, joita tarvitaan yleensä kolme kappaletta.
Kaksi kanyyliä / porttia (n. 8 mm) pitää
työskentelykanavat auki. Hyviä ja tiiviitä ka-

Leikkaus kestää puolesta tunnista tuntiin ja se tehdään kolmesta sentin mittaisesta viillosta.

nyyleitä on ollut vaikea löytää ja nesteenkeräyspussista ja imuliinasta huolimatta vettä
vuotaa ja varpaat kastuvat. Langan pujottamiseen pehmytkudoksen läpi käytetään lassoa.
Muu välineistö: tussi, puudutusruisku, no 11

veitsi, kanyylin sisäänvientipuikko, sheiverpehmyt- ja luuterä, raspi, pora, poraohjain,
poranterä, vasara, langanvetopihti, solmuntyöntäjä, langankatkaisupihti, vetolaitteen pehmuste- ja kiinnitystanko, raajasukka, tähystysvälineet, imu.
Toimenpiteen kuvaus löytyy artikkelista sivulta 12.

Ortopedia & traumatologia

Leikkauksen lopuksi käsi tuetaan Zimmervartalomitellaan. Heräämöhoidon jälkeen potilaan kotiuttaa heräämön sairaanhoitaja. Potilas saa kirjalliset ja suulliset kotihoito-ohjeet
myös fysioterapeutilta. Potilaalle annetaan
kotiin mukaan kivunhoitoon 3 kpl Oxycontin 10mg / Targiniq 10/5 mg tbl sekä Burana /
Pancod tbl 3-5 kpl.
Kontrolliin potilas tulee kolmen ja kahdeksan viikon kuluttua fysioterapeutille ja noin
kahden kuukauden kuluttua kirurgille. n

Langanvetopihti

Raspi

Langankatkaisupihti
Bankart –leikkauksessa käytettävät instrumentit

Lanka-ankkuri

Tension Controlled Tissue-to-Bone Fixation,
without Arthroscopic Knot Tying
Introducing the Arthrex

PushLock™ Suture Anchors

actual size
3.5 mm x 14 mm
*44.7 lbf. ultimate tensile
load (Data on ﬁle)

• Place FiberWire® through capsule
or glenoid labrum
• Drill hole to anchor depth
• Pass FiberWire tails through
distal end of the anchor
• Anatomically tension
tissue to drill hole
• Tap barbed sleeve
to lock in place
• Cut suture tails
Available now in PLLA
and PEEK™ materials

Innovative Solutions in
Minimally Invasive Orthopaedics
www.arthrex.com

Articular Ab
Vattuniemenranta 2, 2krs
00210 HELSINIKI
Puh. 09-4153 5555
Fax. 09-4153 5553
www.articular.ﬁ
© Copyright Arthrex Inc., 2007. All rights reserved.
U.S. PATENT NO. 5,964,783; 6,716,234 and PATENT PENDING
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Käden alueen vammojen kirurginen hoito
Marko Sunnari

Käsikirurgian erikoislääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala

Anatomisesti käsi muodostaa pienen
alueen yläraajasta, tähän nähden aivojen motorisella kuorikerroksella käden
alue on “yliedustettuna”. Tämä kertoo
käden ja sen toimintojen merkityksestä
ihmiselle. Kädestä voidaan löytää seitsemän erilaista perustoimintoa, kuten
esimerkiksi pinsetti- ja avainote. Yksittäisistä sormista tärkein on peukalo, ja
se on mukana lähes puolessa käden toiminnoista. Käden alue alkaa rannenivelestä ulottuen sormenpäihin saakka.
Käsivammat ovat yleisiä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilaston mukaan Suomessa
vuonna 2009 työtapaturmissa yleisimmin
vammautui yläraajan alue (käsi, ranne ja
sormet mukaan lukien, osuus 43,2 %). Työmatkatapaturmissa yläraajan alue vammautui toiseksi yleisimmin (käsi, ranne ja sormet
mukaan lukien, osuus 29,0 %). Yhteensä yläraajan alueelle kohdistuneita työpaikka- ja
työmatkatapaturmia vuonna 2009 tapahtui
noin 20 000.
On huomattava, että tässä tilastossa ovat
mukana pelkästään vakuutettujen palkansaajien käsitapaturmat, ja näidenkin osalta vain
yli neljän vuorokauden työkyvyttömyyteen
johtaneet tapaturmat, joten todellinen käsivammojen määrä on huomattavasti suurempi.

Ortopedia & traumatologia

Vammoja jos jonkinlaisia
Suurin osa käsivammoista on murtumia ja
nivelsidevammoja, toisen merkittävän vammatyypin muodostavat eriasteiset viiltovammat ja muut pehmytkudoslaseraatiot (kuvat
1 ja 2). Osittaisia tai täydellisiä amputaatioita

tehdään huomattavan paljon siihen nähden,
että moottoroitujen koneiden turvavarusteet
ovat kehittyneet ja tulleet pakollisiksi. Sairaalahoitoa vaativia palo-, sähkö-, paleltuma- tai
ampumavammoja esiintyy vähemmän.
Tyypillinen nuoren miehen vamma on viidennen välikämmenluun distaalipään murtuma (eli niin kutsuttu boxer’s fracture), kun
taas eläkeikäisen miehen tyyppivamma on
sormenkärjen amputoituminen tai laseroituminen (sirkkelivamma). Käden alueen koukistaja- ja ojentajajännevammoja esimerkiksi
Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan
viikoittain.
Matalaenergisten vammojen, kuten kaksikappalemurtumien tai jännevammojen korjaaminen on verrattain suoraviivaista, kun taas korkeaenergisten murskavammojen korjaaminen
pehmytkudosrekonstruktioineen on vaativaa
ja aikaavievää kirurgiaa.
Käden alueella aluksi mitättömältäkin vaikuttava vamma voi huonossa tapauksessa aiheuttaa merkittävän toiminnanvajauksen ja haitan potilaalle. Käden alueen monimutkaisesta
anatomiasta johtuen vammojen seurauksena
syntyy usein hankalasti hoidettavia jälkitiloja,
joten hyvä anatomian tuntemus ja asiantunteva primaarihoito korostuvat käsivammojen
yhteydessä. Osin näistä syistä johtuen on syntynyt käsikirurgian erikoisala.
Iso osa käsivammoista voidaan korjata “puolikiireellisenä”, esimerkiksi kahden viikon viiveellä. Toimenpiteen siirtäminen ei tietenkään
ole itse tarkoitus, mutta joskus resurssisyistä
voidaan näin joutua tekemään: esimerkiksi
murtuman tai jännevamman paranemiseen
ei viikon tai kahden viiveellä ole käytännön
merkitystä, epämukavuutta tämä voi toki potilaalle aiheuttaa.

Ystävämme mikrobit
Leikkausten jälkeiset käden alueen infektiot
ovat suhteellisen harvinaisia, varsinkin elektiivisessä kirurgiassa. Käden pysyvästä mikrobikasvustosta suurin osa sijaitsee kynsien alla
ja kynsinauhojen alueella, näin ollen potilaiden kynsien leikkaus on tärkeä osa kirurgista
desinfektiota. Rakennekynnet ovat ongelmallisia hygienian kannalta, ja ne tulisikin poistaa ennen käsitoimenpidettä. Käytännössä
tästäkin periaatteesta silloin tällöin annetaan
periksi, esimerkiksi silloin, kun leikattava alue
on “kaukana” sormien kärjistä ja kynsien alue
pystytään desinfektion jälkeen peittämään
esimerksi steriileillä hanskoilla tai teipeillä.
Näin voidaan erityistapauksissa toimia silloin,
kun kyse on kevyestä pehmytkudoskirurgiasta, kuten rannekanava-avauksesta; implanttikirurgiassa ei kuitenkaan koskaan. Sama käytäntö koskee myös pieniä, infektoitumattomia
ihorikkeymiä. En ole huomannut, että näin
toimien infektioiden määrä olisi hälyttävä tai
niitä olisi poikkeavan paljon. Jokainen nirhauma ja kynsi tietysti arvioidaan tapauskohtaisesti, ja päätös leikkauksesta tai sen siirtämisestä tehdään toimenpiteen mukaan.
Rutiininomaiseen karvojen ajeluun leikkausalueelta ei ole tarvetta infektioriskin pienentämiseksi, päinvastoin infektioriski voi
kasvaa. Jos (potilaan) karvat ajellaan niin se
tulisi tehdä juuri ennen toimenpidettä.
Preoperatiivisen antibioottiprofylaksian hyödystä ei ole näyttöä käden alueen toimenpiteissä. Näyttöä on siitä, että antibioottihoitoa
ei tarvita puhtaissa elektiivisissä toimenpiteissä, joiden kesto on alle kaksi tuntia. Preoperatiivisesta antibioottiprofylaksiasta ei ole
osoitettu olevan hyötyä myöskään käden laseraatioissa tai avomurtumissa, joissa sormien digitaaliarteriat ovat ehjät. Täytyy myös
muistaa, että antibioottihoito ei koskaan korvaa haavan kirurgista puhdistusta.

Hifistelyä?

Kuvat 1 ja 2. Yläraajavammojen skaala pienestä murtumasta... vähän

Verityhjiö on tärkeä työkalu yläraajakirurgiassa. Korjattavat rakenteet ovat usein pieniä,
kudokset verekkäitä ja hyvä näkyvyys on
tärkeää. Usein verityhjiöajan minimoimiseksi käytetään steriilisti käärittyä verityhjiötä. Varsinaista turvallista verityhjiöaikaa ei
ole osoitettu, mutta kaksi tuntia on yleisesti
käytössä oleva ja hyväksytty aika. Yleensä aikuisilla käytetään 250 mmHq painetta,
joskus esimerkiksi lihaksikkailla tai lihavilla
potilailla joudutaan käyttämään suurempaa
painetta, tällöin kuitenkin komplikaatioiden,
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Pienten anatomisten rakenteiden vuoksi käsikirurgiset instrumentit ovat usein siroja: välttämättä käytöstä poistettujen instrumenttien
hautausmaalta kasaan raavittu “orton roskakori” ei ole käsikirurgisiin toimenpiteisiin paras vaihtoehto: “käsikori” ei synny siten, että
lonkan revisioon tarkoitettujen instrumenttien sekaan heitetään tenolyysisakset.
Mikroinstrumenttien pitäisi olla henkilökohtaisia, näin niiden käsittelykin olisi todennäköisesti hellävaraisempaa.
Käsikirurgisissa toimenpiteissä kannattaa
suosia mahdollisimman kevyttä anestesiaa,
käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia puudutuksia. Puudutukset lyhentävät heräämöaikaa, parantavat postoperatiivista kivunhoitoa
ja vähentävät opiaattitarvetta, lisäksi pahoinvointi toimenpiteen jälkeen on vähäisempää.
Vaihtoehtoina ovat pleksuspuudutus, laskimopuudutus, distaaliset blokkipuudutukset
sekä infiltraatiopuudutus. Itse pyrin välttämään laskimopuudutusta siihen liittyvän
laskimostaasin sekä jatkuvan tihkuvuodon
vuoksi. Suosin perifeerisiä blokadeja, kuten
medianusblokkia, joilla saa aikaan hyvän
analgesian, mutta motoriikka säilyy, jolloin
esimerkiksi jänteiden tai nivelten vapautusleikkauksissa tiedetään milloin toimenpide on
ollut riittävän laaja. Pleksuspuudutus soveltuu
hyvin päiväkirurgisiin toimenpiteisiin, mutta
joskus ongelmana on sen saatavuus, jolloin
leikkaussalin toimintaan voi tulla viivytyksiä:
pleksuspuudutuksia käytettäessä korostuvatkin hyvä valmistelu ja ennakkosuunnittelu,
kuten induktiohuoneen käyttö. Ultraääniohjaus vaikuttaa parantavan puudutusten osuvuutta.
Käsileikkausten yhteydessä on perusteltua
käyttää verisuonten koagulointiin bipolaaripolttoa, koska se aiheuttaa vähemmän vauriota ympäröiville kudoksille. Toimenpiteen
jälkeen on perinteisesti käytetty pehmeää ja
ilmavaa käsikirurgista sidosta, jonka merkitys
korostuu esimerkiksi isojen pehmytkudosvammojen sekä replantaatioiden tai revaskularisaatioiden yhteydessä. Todennäköisesti

haavan peittomateraalilla ei kuitenkaan ole
suurempaa merkitystä useimpien pienten käsitoimenpiteiden yhteydessä. Joka tapauksessa
toimenpiteiden jälkeen tulee välttää kiristäviä
ja turvotusta lisääviä sidoksia (kuva 3).
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alkuvaiheessakin useita leikkauksia. Sairaalahoito kestää useita vuorokausia, varsinkin jos
paranemista komplisoi infektio. Hyvin likaisissa vammoissa pyritään ensimmäisessä toimenpiteessä tekemään revisio eli haavan puhdistusleikkaus mahdollisimman radikaalisti,
mutta kuitenkin säästävästi. Käden alueella
revisioita ei tule tehdä purijalla ja painepesurilla. Hyvin tehtyä revisiota voidaan verrata
syöpäkirurgiaan eli kaikki huonokuntoinen
kudos tulee poistaa. Toisaalta voidaan lainata makkaratalon mainoslausetta: revisio tulee
tehdä “lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä” (kuvat 5 ja 6). uu

Kuva 3. Liian tiukalla olleen pehmustamattoman
lastan aiheuttama ihonekroosi

Jos toimenpiteen yhteydessä käsi lastoitetaan,
niin tällöin tulee erityisen tarkasti huomioida
se, että sidokset eivät tule liian tiukalle: tämä
korostuu varsinkin silloin, kun pleksuspuudutetulle potilaalle heti toimenpiteen jälkeen
laitetaan raajan ympäröivä (sirkulaarinen)
lasta, esimerkiksi lasikuidusta. Tällöin tulee
aktiivisesti seurata käden verenkiertoa, ja jos
potilas valittaa epämukavuutta tai jopa kipua,
niin lasta on joko halkaistava tai vaihdettava
uuteen herkästi. Tästä syystä itse suosin mieluummin joko dorsaalisia tai volaarisia lastoja.

Kuva 5. Haulikan panos räjähti käteen

Sirkkeli 100 - Käsi 0
Tyypillinen käden alueen murska- tai monikudosvamma syntyy sirkkelinterän aiheuttamana (kuva 4). Sirkkeli on säälimätön vastustaja:
terä repii kudoksia, ja aiheuttaa merkittäviä,
usein hankalasti korjattavia kudospuutoksia.
Korjaukset vievät aikaa, ja usein tarvitaan

Kuva 4. Tyypillinen sirkkelivamma

Kuva 6. Kuvan 5 käsi revision jälkeen
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kuten hermovaurion riski kasvaa. Pneumaattinen mansetti sijoitetaan yleensä olkavarteen,
ja sitä voidaan käyttää myös paikallispuudutusten (perifeeristen blokadipuudutusten)
yhteydessä ongelmitta 20-30 minuutin ajan
ennen kuin iskeeminen kipu aiheuttaa ongelmia. Joskus on tarkoituksenmukaisempaa
laittaa mansetti distaalisemmin, kuten kyynärvarren alueelle. Sormien johtopuudutusten
yhteydessä verityhjiö kannattaa laittaa sormen tyveen esimerkiksi katkaistusta steriilin
hanskan sormiosasta rullaten, toki muistaen,
että leikkauksen lopputulos usein korreloi sen
kanssa, onko kumilenkin muistanut sormen
tyvestä poistaa vai ei.
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Kuva 7. Peukalon avulsio
uu Vaikeasti korvattavien kudospuutosten
vuoksi tulisi kaikki käyttökelpoiset kudokset
säästää (nk. spare parts surgery). Joskus voidaan heti ensimmäisen toimenpiteen yhteydessä tehdä myös kudospuutosten korjauskin,
kuten esimerkiksi kielekepeitto, tämä käytännössä vaatii kokemusta sekä päivystysvalmiuden.

Ortopedia & traumatologia

Yläraajan amputaatiovammat ovat vähentyneet, samoin on käynyt kaikkien vakavien
käden murskavammojen: nämä vammat ovat
tyypillisiä teollisuus- tai maatalousvammoja.
Paras hoitomenetelmä näissäkin vammoissa
on vammautumisen estäminen.
Amputoitunut raajanosa voidaan tietyissä
olosuhteissa istuttaa takaisin eli replantoida
(kuvat 7 ja 8). Jos raajanosa on osittain irti,
mutta verenkierroton niin puhutaan revaskularisaatiosta (eli verenkierron paluttamisesta). Revaskularisaation paranemisennuste on
parempi kuin replantaation.

Kuva 8. Sama peukalo replantaation jälkeen

tai omaisella, joskus kirurgillakin, voivat olla
liian optimistiset. Kuitenkin replantoidusta
raajasta tai raajanosasta voi parhaimmillaan
tulla hyvä, ja potilaasta täysin työkykyinen
entiseen työhönsä. Hankalien käsivammojen
hoito voi siis olla tuottavaakin.

Saisiko olla terästä vai titaania?
Käsimurtumien korjaamiseen voidaan käyttää k-piikkejä, piikkejä ja teräslankaa, ruuveja, levyjä sekä tarvittaessa ulkoista fiksaattoria. Kirschner-piikit ovat halpoja, mutta eivät
kuitenkaan aina paras vaihtoehto (kuva 9).
Piikityksen kanssa lähes aina käytetään lisänä

Kuva 10. Levytetty
sormimurtuma

lastoitusta. Uudet matalaprofiiliset lukkolevyt ovat käyttökelpoisia, mutta nekään eivät
ole ongelmattomia, eivätkä myöskään halpoja verrattuna piikkeihin (kuva 10). Ruuveissa
yhdistyvät piikkien ja levytyksen edut: ne voidaan laittaa perkutaanisesti ja niillä saa riittävän jämäkästi luut fiksoitua, mutta halpoja
ruuvitkaan eivät ole. Tyypillinen ruuvauskohde on ranteen veneluu eli skafoideum, jonka
murtuman kiinnittämiseen käytetään nykyään useimmiten kaksoiskierteistä kompressioruuvia (kuva 11).
Eksterniä fiksaattoria käytetään suhteellisen harvoin; lähinnä silloin, kun mikään muu
menetelmä ei käy.

Käden alueella korostuu kudospuutoksen korjaamisen lisäksi toiminnallisuuden palauttaminen: esimerkiksi tunnottomasta, jäykästä
raajanosasta ei potilaalle juurikaan ole hyötyä,
päinvastoin se saattaa haitata muutoin terveen
käden käyttöä ja lisätä invaliditeettia. Näin
ollen esimerkiksi vain yhden amputoituneen
sormen (muun sormen kuin peukalon) takaisinistuttamisen eli replantaation indikaatio
tulee harkita erityisen tarkoin. Päätöksen replantaatiosta tekevät aina potilas ja leikkaava
kirurgi yhdessä.
Yksittäistä sormista tärkein on peukalo, ja
sen toimintaa on hankala korvata muilla sormilla tai käden osilla. Siksi peukalo pyritään
aina säästämään mahdollisimman pitkänä ja
toimivana.
Amputoituneesta tai muutoin pahoin vammautuneesta raajanosasta ei koskaan tule
enää normaalia, ja potilasta pitää tästä asiasta
informoida heti alussa. Odotukset potilaalla

Kuva 11. Ruuvattu
veneluun murtuma

Kuva 9. K-piikeillä fiksoitu ns. Boxer’s fracture

Ideaalinen fiksaatio on sellainen, että se on
riittävän tukeva ja se sallii välittömän mobilisaation mutta häiritsee kudoksia vähän,
jolloin esimerkiksi arpikudoksen aiheuttamia
ongelmia on vähemmän. Joskus k-piikkienkin
kanssa voidaan sallia välitön mobilisaatio,
mutta levytys ja ruuvaus ovat kuitenkin luotettavampi vaihtoehto. Jos murtuma päädytään fiksoimaan levyllä, niin tällöin ei tule
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käyttää lastaimmobilisaatiota lisänä, koska
ojentajänne arpeutuu varmasti levyyn kiinni.
Jos murtumakappaleet joudutaan asettamaan
paikalleen avoimesti (avoreduktio), niin suosittelen tällöin tekemään fiksaatiosta sen verran tukevan, että välitön kuntoutus voidaan
aloittaa.
K-piikeillä voi olla vaikea korjata murtumaa, jossa on kiertovirheasentoa. Yhdessä
dislokoituneen nivelensisäisen murtuman
kanssa kiertovirheasento on yksi tärkeimmistä leikkausaiheista.

Eikö tämä parane koskaan?

Rannenivelen nivelsidevammat syntyvät lähes
poikkeuksetta kaatumisesta ojennetun yläraajan päälle. Vammat voivat olla hankalasti
hoidettavia, ja aika usein potilaille jää käteen
merkittävä liikevajaus, kipua sekä alentunut
rasituksensieto (kuva 12). Tyypillisimpiä ran-

Kuva 12.
Lunatumluksaatio on
hankala käden nivelja nivelsidevamma

Kuva 13. Pikkusormen molemmat koukistajajänteet ovat poikki

teen nivelsidevammoja ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen (SL) repeämä,
sekä kolmioruston repeämä (TFCC). Nivelsidevammaa epäiltäessä tehdään aika usein
oireisen ranteen tähystys magneettitutkimuksen lisäksi. Tarvittaessa nivelsidekorjaukset
voidaan tehdä joko avoimesti tai artroskooppisesti.
Tärkein syy käden alueen nivelsidevammojen
korjaamiseen on (välittömän toimintavajeen
lisäksi) se, että instabiili nivel on preartroottinen eli nivelrikolle altistava tila.

Se puukko vain jotenkin lipsahti
Suurin osa koukistajajännevammoista syntyy
viiltovamman seurauksena, aika usein mukana on tällöin myös hermo- ja sormen valtimovamma. Sulkeisia koukistajajännevammoja
on vähemmän (kuva 13).
Sormien alueella koukistajajänteet (syvä
ja pinnallinen) kulkevat synoviumin päällystämässä jännetupessa, joka salli jänteiden
liukuvan hyvin vähäisellä kitkalla. Lisäksi
jännetuppi pitää jänteet lähellä luuta (jännetupen paksuuntumat eli pulleyt), jolloin jänteet
eivät pääse oikomaan p.o oikenemaan? ihon
alla sormea koukistettaessa ja lihaksen voima
välittyy tarkoituksenmukaisesti sormen kärkeen saakka.
Koukistajajänteet korjataan ompelemalla, hyvin distaaliset katkeamat tai repeämät kiinnittämällä jänne uudestaan luuhun. Erilaisia
ommeltekniikoita ja -materiaaleja on tutkittu
paljon. Tärkeintä on tehdä mahdollisimman
atraumaattisesti niin tukeva sauma, että se
kestää aktiivisen kuntoutuksen, materiaalilla tai tekniikalla ei ole niin suurta merkitystä. Yleensä tehdään niin kutsuttu core- eli

ydinommel paksummalla langalla sekä vahvikkeeksi ja sauman siistimiseksi pintaommel
ohuella monofilamenttilangalla.
Koukistajajännevammojen korjauksessa korostuu kuntoutuksen merkitys. Voidaan ajatella niin, että leikkauksella mahdollistetaan
kuntoutus, ja fysioterapia on varsinainen
hoito. Käytännöt fysioterapian määrän, lastahoidon ja kontrollikäyntien välillä vaihtelevat sairaaloittain. Todennäköisesti käytetyllä
kuntoutusmenetelmällä ei ole niinkään suurta merkitystä, vaan tärkein tekijä on potilaan
oma motivaatio.
Ojentajännevammoista iso osa syntyy sulkeisesti, esimerkkinä tästä on mallet finger
eli sormen kärjen ojennusvajaus. Aika usein
sulkeinen ojentajännevamma hoidetaan lastoittamalla. Avoimet ojentajajännevammat
hoidetaan ompelemalla. Ojentajajännesysteemi on monimutkainen koukistajajänteisiin
verrattuna, mutta ojentajien jatkohoito on
yleensä yksinkertaisempaa: esimerkiksi neljän
viikon kipsaus ja tämän jälkeen omatoiminen
jumppa voivat riittää. Ojentajapuolelle kuitenkin syntyy herkemmin erilaisia dynaamisia
tai staattisia virheasentoja, joten näidenkään
vammojen hoitoa ei voi nihiloida.

Nyt meni hermot
Käden hermovamma voi olla hyvin hankala,
ja käytännössä hermovamman parantuminen
määrääkin sen, kuinka hyvin potilas kykenee kättänsä käyttämään. Näin on varsinkin
proksimaalisissa hermovammoissa, kuten
hartiahermopunoksen (pleksus brachialis)
vaurioissa.
uu
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Sormien nivelsidevammoista iso osa hoituu
niin kutsutulla kalenterihoidolla, eli antamalla ajan kulua. Tyypillinen esimerkki tällaisesta
vammasta on sormen PIP- eli proksimaalisen
interphalangeaalinivelen vääntövamma, jonka aste vaihtelee lievästä venähdyksestä aina
täydelliseen repeämään. Käytännössä kaikki
nämä vammat hoituvat lyhyellä, muutaman
vuorokauden lastoituksella (kivun hoitamiseksi) ja tämän jälkeen aktiivisella mobilisaatiolla. Potilasta muistutetaan pitkästä toipumisajasta, joka voi viedä useita kuukausia,
vuodenkin. Käytännössä ongelmana konservatiivisesti hoidetuissa nivesidevammoissa ei
koskaan ole epävakaa (instabiili) vaan jäykkä
ja kipeä nivel.
Peukalon rystysnivelen vääntövamman yhteydessä voi revetä tämän nivelen pikkusormen puoleinen nivelside (ulnaarinen kollateraaliligamentti): tällöin syntyy niin kutsuttu
hiihtäjän peukalo, johon voi liittyä nivelsiteen siirtyminen peukalon lähentäjän jänteen
päälle, jolloin nivelside ei pääse arpeutumaan
anatomiseen paikkaansa. Tämä vamma onkin
tärkein leikattavista sormien nivelsidevammoista. Muissa nivelsidevammoissa hoito on
siis pääsääntöisesti konservatiivinen.
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Hermovauriot voidaan jakaa kolmeen
vaikeusasteeseen. Neurapraksiassa hermon
johtumiskyky on alentunut hermosäikeiden
eristekerroksen (myeliini) vaurioitumisen
vuoksi ja paranemisennuste on hyvä. Aksonotmeesissä hermosäikeet eli aksonit ovat
vaurioituneet, samoin myeliinituppi, mutta
tukikudos on ehjä. Tällainen hermovaurio
syntyy yleensä murskavammassa. Kolmas
hermovauriomuoto on neurotmeesi, jolloin
koko hermo on leikkautunut poikki.
Kahdessa jälkimmäisessä vammassa hermosäikeiden täytyy kasvaa eli regeneroitua
vauriokohdasta distaalisuuntaan, hermon
kasvunopeus on noin 1mm/vrk. Näin ollen
regeneraatioaika on pitkä pleksusalueen vammoissa, ja käden alueelle hermotus ei aikuisilla
täydellisissä proksimaalisimmissa hermovaurioissa todennäköisesti palaakaan koskaan.

uu

Täydelliset hermovauriot korjataan mikroinstrumenteilla käyttäen 8-0 - 10-0 -monofilamenttilankaa. Vähintäänkin luuppisuurennos on tarpeen, mikroskooppiakin voidaan
tarvita. Hermot pyritään korjaamaan oikeassa
orientaatiossa eli oikeat säikeet pyritään saamaan vastakkain: varsinkin sekahermossa

tämä on tärkeää, jotta motoriset ja sensoriset
säikeet kohtaavat. Kiristystä hermokorjaukseen ei saa tulla.
Hermopuutoksen korvaamiseen esimerkiksi murskavammoissa joudutaan käyttämään
hermosiirteitä sekä conduiteja eli putkia, joita
pitkin hermo voi kasvaa. Tällaisesta conduitista käy laskimokin, myös synteettisiä conduit-putkia käytetään. Hermosiirteet voidaan
ottaa samasta yläraajasta tai alaraajasta (suralishermo on käytetyin).
Pahin hermovaurion seuraus on infernaalinen
kipu, joka pahimmillaan invalidisoi potilaan.
Paras keino estää hermovauriokipua on hermon korjaus, mutta joskus tämäkään ei riitä:
hermosäikeet voivat kasvaa väärin pääte-elimiin, jolloin esimerkiksi kevyt kosketuskin
voi aiheuttaa voimakasta kipua (kuva 14).
Hermovauriokivun parantaminen on
moniammatillista yhteistyötä. Kirurgisilla
toimenpiteillä on huono maine, ja niitä käytetäänkin harvoin hermovauriokivun hoitamisessa: Välttämättä näin ei kuitenkaan ole,
ja tapauskohtaisesti voidaankin harkita esimerkiksi korjatun sormihermon katkaisua ja
upotusta luuhun tai lihakseen.

Kuva 14. Hoitamattoman hermovamman seurauksena hermon päähän kasvaa neurooma

Hermovaurion seurauksena vika ei tule pelkästään vaurioituneeseen hermoon vaan myös
keskushermostoon, jolloin hermoradat atrofioituvat aivoissa. Tämän vuoksi aktiivinen
kuntoutus kuuluu olennaisena osana myös
hermovaurion paranemisprosessiin. n
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Peijaksen sairaala, leikkaus- ja anestesiaosasto
HUS, HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö

Tekonivelten historiaa

Nykyaikainen polviproteesi tuli käyttöön
1970-luvulla. Tämän osalta muutoksia on ollut huomattavasti vähemmän. 1990-luvulla
käytettiin ilman sementtikiinnitystä olevia
proteeseja, niissä oli kuitenkin ongelmia etenkin tibiakomponentin pysyvyyden kanssa.
Nykyisin käytössä onkin sementtikiinnitteinen malli.
Peijaksen sairaala on Tampereen tekonivelsairaala Coxan jälkeen Suomen ja Pohjoismaiden
toiseksi suurin tekonivelkirurginen yksikkö.
Huolimatta siitä, että leikkausten määrä on
kasvanut voimakkaasti, toiminnan laatu on
pysynyt hyvänä. Tämä näkyy esim. siinä että
leikkausten jälkeisten infektioiden määrä on
pysynyt keskiarvoa alemmalla tasolla. Vuonna 2011 teimme yhteensä 2317 tekonivelleikkausta.
Laadukas hoito on monen tekijän summa.
Toimintaprosesseja on hiottu monin eri tavoin
niin leikkausyksikössä, vuodeosastolla kuin
poliklinikallakin. Potilaillamme on mahdollisuus osallistua ennen tekonivelleikkaustaan

Primääri lonkan tekonivelleikkaus

sairaalassamme järjestettävään tekonivelinformaatiotilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia
järjestetään kahden kuukauden välein. Ne
ovat olleet erittäin suosittuja. Siellä potilailla
on mahdollisuus kysyä heitä askarruttavista
leikkaukseen ja leikkauksesta toipumiseen
liittyvistä asioista. Tilaisuuksissa on paikalla anestesiologi, ortopedi, fysioterapeutti sekä
kirurgisen vuodeosaston edustaja.
Leikkausta edeltävillä poliklinikkakäynneillä kartoitetaan monisairaiden potilaiden
leikkauskelpoisuus. Leikkauksenjälkeistä kivunhoitoa on kehitetty ja potilaat pyritään
auttamaan jalkeille mahdollisimman pian.
Potilasohjaus on tehostunut, joka sekin osaltaan mahdollistaa potilaan osallistumisen
omaan hyvään ja nopeaan kuntoutumiseensa.
Potilasturvallisuus on lisääntynyt ja viimehetken peruutukset vähentyneet.

Tekonivelkirurgia
PRIMÄÄRIPROTETIIKKA
Leikkausosastollamme tehdään lonkka-, polvi- ja olkapääproteesileikkauksia. Vuosittain
primäärileikkauksia tehdään noin 2000 kpl.
Henkilökunnan ammattitaito onkin huipussaan useiden samanlaisten leikkausten toistojen vuoksi. Leikkaustekniikan tuntemus ja
instrumenttien hallinta auttaa henkilökuntaa
tekemään ammattitaitoista työtä ja selviämään uusistakin proteesimerkeistä suhteellisen vaivatta.
Proteesileikkaukset on pyritty järjestämään
mahdollisimman sujuviksi. Lääkintävahtimestari auttaa asennon ja leikkaustukien
laitossa. Käytössämme on ns. custom-made

peittelypakkaus, joka sisältää kaiken tarvittavan peittelymateriaalin sekä imun, taitokset
ja diatermiapussin proteesileikkauksiin, joissa käytämme aina kaksoispeittelyä. Tekonivelleikkauksissa koko tiimi käyttää rutiinisti
leikkauskypäriä, jotka suojaavat sekä potilasta
että henkilökuntaa.
Polven tekonivelleikkaukset tehdään selkäasennossa. Leikattavan jalan puolelle laitetaan
sivuteline siten, että jalka pysyy pystysuorassa. Pyöreä poikittaisteline asetetaan tasoon
pitämään jalka fleksiossa. Puoliproteesileikkauksessa, jossa pinnoitetaan vain mediaaliset nivelpinnat, on käytössä oma erikoisteline.
Polven tekonivelleikkauksissa käytetään aina
verityhjiötä, normaalisti 300mmHg paineella,
mikä helpottaa leikkausnäkyvyyttä ja leikkauksen sujuvuutta. Verityhjiö kierretään Boazul-mansetilla, jossa on 120mmHg paine. Itse
leikkaus noudattaa useimmiten samaa kaavaa
tekonivelmerkistä riippumatta. Polvinivel
avataan ja siistitään. Työstö aloitetaan femurista. Ensin suoritetaan distaalisahaus, sitten
koon määritys ja viistosahaukset. Tämän jälkeen työstetään tibia, puhdistetaan nivelen
takaosa ja tehdään koesovitus. Komponentit
kiinnitetään luusementillä, jossa on mukana
Gentamycin -antibioottia. Sementointityötä
ei suositella raskaana oleville, joten työyhteisömme perheenlisäykset tulevat ilmi hyvin
varhaisessa vaiheessa! Polvi puudutetaan LIApuudutuksella, josta kerrotaan tarkemmin
toisaalla. Polveen laitetaan 14ch. dreeni. Dreenin käytöstä on tosin viimeaikoina osin luovuttu ja tullaan ilmeisesti luopumaan vuoden
kuluessa. Lopuksi jalkaan kierretään tukeva,
pehmustettu sidos. Heräämössä leikattua jalkaa pidetään kohoasennossa. uu
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Lonkan nykyaikaisen tekonivelen mallin kehitti 1960-luvun alussa englantilainen Sir
John Charnley. Hän käytti ensimmäisenä pieninuppista varrellista reisiosaa ja polyeteenimuovista valmistettua kuppiosaa. Molemmat
komponentit kiinnitettiin luustoon luusementin avulla. Tämän jälkeen markkinoille
tuli erilaisia sementtikiinnitteisiä proteeseja, opittiin myös valmistamaan femurkomponentteihin irtonupit. Ilman sementtikiinnitystä olevat, eli ns. pressfit-mallit, tulivat
Suomessa laajemmin käyttöön 1990-luvulla.
Tästä lähtien sementittömien keinonivelten
suosio on kasvanut kasvamistaan sementillisten
kustannuksella. 2000-luvulla on siirrytty yhä
enemmän perinteisestä metalli-muoviliukupinnasta keraami-keraamiliukupintoihin. Myös
metalli-metalliliukupinnat ovat nykyisin käytössä. Niiden myötä on mahdollistunut yhä
suurempien nuppien käyttö. Myös ns. pinnoiteproteeseja laitetaan, toki nykyisin trendi on
vähenemään päin.
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Lonkan tekonivelleikkauksia tehdään
joko sementtikiinnitteisinä tai sementittöminä, ns. pressfit-mallisina. Noin 90% lonkan tekonivelleikkauksista oli vuonna 2011
sementittömiä. Lonkan tekonivelleikkaukset
tehdään kylkiasennossa. Leikkausasentoon ja
etenkin käytettäviin sivutukiin vaikuttaa leikkaavan ortopedin käyttämä avaus. Posteriorinen avaus eli ns. takaviilto on lääkintävahtimestareille haastavampi kuin Hardingenin
mukainen avaus. Takaviilto vaatii kolmipistetuet, joiden laittaminen vaatii erityistä tarkkuutta. Sen lisäksi potilaan peitteleminen on
vaikeampaa kuin käytettäessä symfyysitukea,
jota voidaan käyttää Hardingenin mukaisessa
avauksessa, joka jättää enemmän peittelyvaraa.
Lonkan primääritekonivelleikkaukset noudattavat polven tekonivelten mukaisesti samaa
kaavaa. Kun osaat yhden lonkkaleikkauksen,
on sen jälkeen helpompaa opetella muitakin
tekonivelinstrumentaatioita. Leikkauksessa,
avauksesta riippumatta, mennään niveleeseen
ja katkaistaan femur kaulan kohdalta. Tämän
jälkeen tehdään näkyvyyttä lonkkamaljan eli
acetabulumin puolelle ja työstetään se muotoreamereilla. Sovitetaan sovituskomponentilla
ja valitaan oikeanlainen varsinainen acetabulumkomponentti. Femurin työstö aloitetaan
pyöröreamereilla, seuraavaksi käytetään muotoraspeja. Suoritetaan koesovitus huomioiden jalan pituus ja nivelen offset, eli pyritään
siihen, että leikkauksen jälkeinen anatomia
pysyisi mahdollisimman samana. Dreeniä ei
lonkan tekonivelleikkauksissa käytetä.

Ortopedia & traumatologia
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REVISIOPROTETIIKKA
Peijaksen sairaalassa tehdään vuosittain noin
340 revisioleikkausta, joista lonkan uusintaleikkauksia vuonna 2011 oli 210 kpl ja polven
uusintaleikkauksia samana vuonna 120. Uusintaleikkausten lukumäärän johdosta meillä
on erittäin laaja varasto eri komponentteja
osastollamme, hyllyt suorastaan notkuvat tavaran paljoudesta. Leikkausosastollamme on
muutama kokenut ortopedinen sairaanhoitaja, jotka vuoroviikoin toimivat koordinoivana sairaanhoitajana. Koordinoivan hoitajan
tehtäviin kuuluu hoitaa komponenttien ja
erikoisinstrumenttien tilaukset, selvittää revisioleikkaukseen tulevien potilaiden ”taustat”,
sekä olla konsulttina saleihin, jos tulee yllättäviä tilanteita.
Revisioleikkaukset vaativat huolellista suunnittelua sekä ortopedien että koordinoivan
hoitajan taholta. Etukäteisselvitys voikin olla
varsinaista salapoliisintyötä. On selvitettävä
edelliset leikkaukset kyseiseen niveleen: milloin nivel on leikattu viimeksi ja myös mahdolliset aiemmat leikkaukset, jotta voidaan
varmistaa tarvittavien varaosien olemassaolo
tai niiden tilaukset firmoilta. Koordinoivan
hoitajan tulee tietää, mitä materiaalia eri komponentit ovat ja miten ne sopivat yhteen. Esi-

merkiksi femurkomponentin sopivuus femurin nupin kanssa, nupin sopivuus acetabulum
linerin kanssa, linerin sopivuus acetabulumin
runko-osan (Shell) kanssa jne. Työtä riittää.
Myös erikoisinstrumentit tulee varata hyvissä ajoin. Pyrimmekin selvittämään tulevat
revisioleikkaukset noin 2 viikkoa etukäteen.
Aina tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi
periproteettisissa murtumaleikkauksissa joudumme toimimaan joskus hyvinkin lyhyellä
varoitusajalla. Joskus sairaalamme sijainnista
on hyötyä, sillä suurimmat tavarantoimittajat sijaitsevat vain puolen tunnin ajomatkan
päässä. Näin voimme saada hätätapauksessa
instrumentteja ja proteeseja hyvinkin nopeasti. Tämä menettely on toki harvinaista.
Etukäteisselvittelyä varten meillä on laaja
historiikki eri proteesimalleista ja niiden yhteensopivuudesta. Meillä on myös käytössä
röntgenkuva-arkisto, josta voimme vertailla
eri proteesimalleja. Pyrimme aina saamaan
edellisten leikkausten leikkauskertomukset
proteesitarroineen, jotta saamme varmuuden
potilaassa jo olevista komponenteista. Sairaalassamme yhteistyö ortopedien kanssa toimiikin kiitettävästi, kun pohdimme eri vaihtoehtoja revisioleikkausten suunnittelussa sekä
siinä, kuinka monta samantyyppistä uusintaleikkausta voidaan leikata samanaikaisesti.
Vaikkapa saranapolvia voidaan suunnitella
vain kolme kappaletta leikattavaksi samaan
aikaan, koska aina on otettava huomioon
mahdollisuus, että tavallisessa primäärileikkauksestakin voidaan joutua siirtymään erikoisproteesiin saman tien. Tavaroiden tulee
aina riittää ja revisioleikkauksissa on oltava
valmius myös suunnitelma B:hen. Joskus myös
suunnitelma C:hen. Aina kaikki ei mene niin
kuin Strömsössä ja tämäkin tulee tiedostaa.
Revisioleikkausten suunnittelun lisäksi
koordinoiva sairaanhoitaja on tarvittaessa
käytettävissä konsultaatioon, jos jossain salissa tarvitaan apua kesken leikkauksen. Esimerkiksi jos proteesimalli muuttuu kesken
operaation. Voidaan joutua vaihtamaan tavallinen polven primäärileikkaus erikoismalliin, jolloin tarvitaan yhtäkkiä jopa kahdeksan instrumenttikoria lisää ja kokonaan uusi
suunnitelma.

Tekonivelpotilas leikkausosastolla
Hoidon suunnittelu alkaa potilaan ensikäynnillä sairaalan monitoimipoliklinikalla. Siellä
potilas tapaa leikkaavan lääkärin ja sairaanhoitajan. Kaikki ASA 3-4 olevat potilaat tapaavat anestesialääkärin, muut vain halutessaan.
Potilaat tulevat leikkauspäivän aamuna monipolille, jossa tehdään leikkausvalmistelut
check-listaa apuna käyttäen. Lonkkaleikkaukseen tulevat potilaat saavat siellä myös esilääk-

keen, pitkävaikutteista opiaattia. Heräämön
sairaanhoitaja hakee aamun ensimmäiset potilaat monipolilta odottelemaan heräämöön.
Valtaosa potilaista pystyy kävelemään lyhyen
matkan leikkausosastolle, tarvittaessa potilaat saavat pyörätuolikuljetuksen. Suullista
raporttia ei anneta, anestesiahoitaja käyttää
hetken aikaa potilastietojen tarkistukseen ennen leikkaussaliin siirtymistä.
Spinaalipuudutus on pääanestesiamuoto kaikissa tekonivelleikkauksissa. Ennen puudutusta potilaalle annetaan usein midatsolamia
tai diatsepamia rentoutukseksi ja toisinaan
myös fentanyyliä, etenkin jos potilaan puudutusasentoon laittaminen tuottaa kipua.
Puudutusaineena käytetään isobaarista bupivakaiinia (Bicain spinal®), polvileikkauksissa
on hyviä kokemuksia myös hyperbaarisen
puuduteaineen käytöstä (Bicain pond spinal®).
Kun puudutustaso on varmistettu, aloitetaan
lähes kaikille potilaille sedaatio propofolilla. Erityisesti lonkan tekonivelleikkauksissa
sedaatiosta on hyötyä myös leikkauksen suorittamisen kannalta. Verenvuoto leikkausalueella on vähäisempää ja näkyväisyys parempi,
kun potilaan verenpaine saadaan näin alemmalle tasolle.
Revisioleikkaukseen tulevalle potilaalle laitetaan spinaalipuudutuksen lisäksi epiduraalikatetri. Sen kautta voidaan tarvittaessa
leikkauksen aikana annostella puudutusainetta lisää, leikkauksen jälkeen sitä käytetään
kivunhoitoon. Spinaalikatetreja käytetään samalla periaatteella.
Virtsakatetrin rutiinikäytöstä on luovuttu.
Potilaille laitetaan kestokatetri vain, jos tiedossa on virtsan karkailua, virtsaamisvaikeuksia esimerkiksi prostatavaivojen vuoksi tai
jos potilas sitä itse erityisesti toivoo.
Antibioottiprofylaksia on ajoitettava oikein,
jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty.
Infektiolääkärin ohjeen mukaan kaikki tekonivelpotilaat saavat kerta-annoksena 3 g
kefuroksiimia 30-60 minuuttia ennen viiltoa.
Kefuroksiimi-allergisille annetaan 600 mg
klindamysiiniä, ja potilas saa sitä 6 tunnin välein yhteensä 4 annosta. Molemminpuolisessa
leikkauksessa potilas saa kefuroksiimia 1,5 g:n
lisäannoksen puoli tuntia ennen toisen puolen
viiltoa, klindamysiiniä annetaan 300 mg lisää.
Infektion vuoksi revisioleikkaukseen tulevalle
potilaalle infektiolääkäri suunnittelee antibioottihoidon ennen ja jälkeen leikkauksen.
Fibrinolyysiä estämään proteesipotilaat saavat
1g:n traneksaamihappoa (Caprilon®). Lonkan
tekonivelleikkauksessa se annetaan leikkauksen alussa, polvileikkauksissa lääkkeen tiputtaminen aloitetaan ennen verityhjiön poistamista.
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hiukkaset (pöly) voivat ”ratsastaa” näiden sähkövarausten päällä ja pysytellä ilmassa pitkiä
aikoja. Lisäämällä kosteutta vähenee sähköisyys ja siksi pyrimme pitämään salien kosteuden 40-55 prosentissa.

Tromboosiprofylaksia aloitetaan leikkauspäivän iltana. Käytössä ovat sekä pistoksina että
suun kautta annosteltavat lääkkeet. Lopullinen
valinta lääkemuodosta tehdään tukosriskianalyysin perusteella, yksilöllisesti paras vaihtoehto kartoittaen.
Kivunhoito on kehittynyt viime vuosina olennaisesti myös tekonivelpotilaiden kohdalla.
Potilaille suunnitellaan kipulääkitys yksilöllisesti, jo käytössä olevat omat lääkkeet ja krooniset kivut huomioiden. Kipulääkkeet annostellaan aina kun mahdollista suun kautta ja
lääkkeet pyritään antamaan riittävän varhain,
ennen kovaa kipua. Lonkkaleikatut potilaat
saavat heräämössä parasetamolia ja lyhytvaikutteista opiaattia. Polvileikatut potilaat eivät
yleensä tarvitse kipulääkettä heräämössä LIApuudutuksen ansiosta. Erilaisia kylmäpakkauksia olemme käyttäneet lääkehoidon tukena
vähentämässä turvotusta ja verenvuotoa.
LIA-puudutus (Local Infiltration Analgesia) on
mullistanut polven tekonivelleikkauksien kivunhoidon. Syviin kudoksiin käytettävä LIAseos sisältää 300 mg ropivakaiinia (Naropin®),
N-SAID ketorolaakkia 30 mg (Toradol®) sekä
vasokonstriktorina adrenaliinia 0.5 mg. Leikkaava lääkäri toteuttaa puudutuksen leikkauksen aikana. Ennen komponenttien asettamista
paikoilleen puudutetaan polven takaosan kudokset. Kun tekonivel on paikoillaan, puudu-

Aseptiikka

Aseptiikan toteutuminen tekonivelkirurgiassa
vaatii koko hoitotiimiltä tinkimätöntä sitoutumista ja kurinalaisuutta. Hoitajilta vaaditaan
korkeaa ammattitaitoa, ammatillisuutta ja
vastuullisuutta. Hyvin toimiva organisaatio,
riittävät resurssit ja hyvä työilmapiiri sekä
perehdytys takaavat potilaille laadukkaan ja
turvallisen hoidon. Erityisen haasteen aseptiikan toteutumiselle leikkausosastollamme
asettaa eri erikoisalojen kirurgian yhteensovittaminen. Endoprotetiikan ohella HUS-alueen
urologinen- ja obesitaskirurgia on keskitetty
sairaalaamme. Lisäksi leikkaamme gastroenterologisia potilaita.
Laitoshuolto noudattaa päivittäisessä siivouksessa tarkkaa aseptista työjärjestystä. Ortopedian puolelle on oma siivoustiimi. Hyvä
puhtaustaso saavutetaan oikeilla puhdistusaineilla ja siivousmenetelmillä. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden pintojen puhdistukseen,
jotka joutuvat alttiiksi kosketukselle. Vähentämällä mikrobeja kosketuspinnoilta vähenee
myös käsien kontaminoituminen. Siivouksessa
käytetään mikrokuitumateriaaleja ja pintamateriaalien hyvästä kunnosta pidetään huolta.
Leikkaussalien tuloilma suodatetaan HEPAsuodattimilla ja ilmastointi toimii laminaarivirtauksella. Uusimpien tutkimusten mukaan
laminaari-ilmastoinnilla ei kuitenkaan ole
todettu olevan selkeää infektioita vähentävää
vaikutusta. Leikkaussalin kosteus vaikuttaa
sekä potilaan leikkaushaavan paranemiseen
että ilman antistaattisuuteen. Kuiva ilma synnyttää staattista sähköä, jolloin ilmassa olevat

Leikkaustekstiilit ovat kaikki kertakäyttömateriaalista valmistettuja, koska ne estävät
parhaiten mikro-organismien pääsyn epästeriililtä alueelta steriilille alueelle. Steriilit alueet (instrumenttipöydät ja potilaan peittelyt)
valmistamme niin lähellä käyttöajankohtaa
kuin mahdollista, eikä niitä jätetä valvomatta.
Steriilit materiaalit ojennetaan, niitä ei heitellä
pöydille, emmekä käytä pihtejä niiden antamiseen. Leikkaustiimi käyttää steriiliä, ilmastoitua leikkauskypärää. Muilla salissa työskentelevillä on kaksinkertainen päähine ja normaali
suu-nenäsuojus. Toteutamme hyvää käsihygieniaa, käsihuuhdepulloja ja -automaatteja on
runsaasti ympäri osastoa. Infektioihin liittyen
tavanomaiset varotoimet ohjaavat työskentelyämme. Omia osastokohtaisia ohjeita päivitämme jatkuvasti myös aseptiikan osalta.
Yli 2300 tekonivelleikkauksen vuotuinen määrä on huima, etenkin kun meille on keskitetty
myös HUS:in obesitasleikkaukset ja vaativaa urologia. Hoitajien hyvällä yhteistyöllä ja
vankalla ammattitaidolla nämäkin asiat on
kuitenkin saatu toimimaan. Päivystyssalissa
hoidetaan kaikkia edellä mainittujen erikoisalojen lisäksi gastroenterologisia potilaita.
Virka-aikana on hyvä tietää, että kollegaa voi
tarvittaessa konsultoida. Päivystystiimiin pyrimme aina saamaan eri erikoisalojen taitajia.
Hyvä tiimityöskentely, jossa jokaisen parasta
osaamista hyödynnetään, on kaiken A ja O.
Potilaalta saatu palaute kannustaa kehittämään parasta mahdollista hoitoa aivan jokaiselle potilaalle. n
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Verivarauksia tekonivelpotilaille on sairaalassamme vähennetty radikaalisti. Primäärileikkaus ei edellytä verivarausta lainkaan. Polven
tekonivelleikkaukseen tulevalta potilaalta ei
oteta myöskään ristikoetta, lonkkaleikkaukseen tulevalta se otetaan. Jos potilaalle tehdään
molemminpuolinen lonkkaleikkaus, punasoluja varataan yksi yksikkö. Lonkan revisioon
varataan kaksi yksikköä, jos sekä acetabulumettä femurkomponentit menevät vaihtoon.
Näistä yleisohjeista luonnollisesti poiketaan,
jos potilaan tilanne sitä edellyttää (siltaterapia,
verenvuotohäiriöt, matala lähtö-HB jne.)

Lämpötilan säätäminen leikkaussaleissa vaatii
kompromisseja, anestesiapuolella palellaan samalla kun instrumenteissa hikoillaan. Aseptiikan ja myös leikkauspotilaan toipumisen kannalta salilämpötilalla on merkitystä. Potilaan
lämpötasapainosta huolehditaan lämpimillä
peitteillä, nesteillä, Bair Hugger -lämpöpuhaltimilla ja lämpöpatjoilla. Tekonivelpotilaille
Revisioleikkauksessa
on tekemisen meininki saimme taannoin koekäyttöön erityisvalmisteisia lämpöhaalareita, joiden useat pitkät veja instrumenttien
määrä voi huimata
toketjut antavat mahdollisuuden avata puku sikokemattomampaa!
ten, että leikkaus voidaan suorittaa riisumatta
tetaan sivuosat. Ennen ihon sulkua infiltroi- potilasta turhaan.
daan vielä pelkällä ropivakaiinilla (100 mg)
pintakerrokset. LIA-puudutuksen systeemiset Saliliikenteeseen olemme kiinnittäneet huosivuvaikutukset ovat olleet vähäisiä. Samoin miota, samoin henkilömäärään salissa. Ovien
motorinen salpaus, siksi potilaat mobilisoitu- avaaminen aiheuttaa ilmavirrassa pyörteitä,
vat varhain ja kivuttomina. LIA-puudutetut nostaa pinnoilla olevaa mikrobipölyä ilmaan,
joka sitten lisää kontaminaatioriskiä. Salissa
potilaat ovat kivuttomia jopa 12-16 tuntia.
olevien mikrobien määrään vaikuttavat siellä
olevien henkilöiden määrä ja toiminnot.
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Eturistisiteen repeämä -tarvitaanko aina leikkausta?
Janne K arhunen

LL, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
HUS, Jorvin sairaala, päiväkirurgia

Polven vääntymisvammat ovat hyvin
tavallisia urheiluvammoja, niin satunnaisessa kuntoilussa kuin kilpaurheilussakin. Revennyt eturistiside aiheuttaa
suurelle osalle potilaista epämiellyttävää
muljahtelua ja pettämisen tunnetta eturistisiteen tuen puuttuessa. Tämä tulee
esille etenkin, jos potilas harrastaa polvea
raskaasti kuormittavaa urheilua. Lisäksi
muljahtelu saattaa pitkään jatkuessaan
vaurioittaa myös polven muita rakenteita, kuten kierukoita ja rustopintoja. Jos
potilas kokee polven epävakaaksi, muljahtelevaksi, eikä voi kunnolla luottaa
polveensa esimerkiksi urheillessa, päädytään useimmiten eturistisiteen korjaukseen. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että osa potilaista, joilla on todettu
magneettikuvauksella eturistisiteen repeämä, ei koe minkäänlaisia oireita tai
löysyyden tunnetta ja pystyy elämään
täysin normaalia elämää ilman eturistisidettä. Tälläisessä tilanteessa ristisidettä ei luonnollisestikaan tarvitse korjata.
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Anatomia ja toiminta
Eturistiside kulkee polven sisällä reisiluun takaosasta sääriluun etuosaan, ja nimensä mukaisesti kulkee ristiin takaristisiteen kanssa,
joka kulkee puolestaan reisiluun etuosasta
sääriluun takaosaan. Eturistiside on varsin
leveä nivelside ja muodostaa hyvin viuhkamaisen rakennelman polven sisälle. Nämä
jaetaankin kahteen osaan tai ”kimppuun”;
anteromediaaliseen ja posterolateraaliseen,
joilla molemmilla on hieman erilaiset tehtävät polven tukevoittamisessa polven liikkeen
mukaisesti. Eturistisiteen tärkein tehtävä on
vakauttaa polvea estämällä sääriluun liukumista liiaksi eteenpäin, sen lisäksi se estää
polven yliojentumista ja sääriluun kiertymistä
reisiluuhun nähden polven ollessa suorana.
Yhdessä sisemmän sivusiteen kanssa se myös
estää polven vääntymistä valgukseen eli sisäänpäin. Sillä on myös tärkeä tehtävä polven
asentoaistimisessa eli ns proprioseptiivinen
tehtävä.

Vamman syntyminen
Yleisin vammamekanismi eturistisiteelle on
polven vääntyminen valgukseen eli sisäänpäin. Tällöin ensimmäisenä antaa periksi
sisempi sivuside, jonka jälkeen kuorma tulee
eturistisiteelle, joka repeää. Sisempään sivusiteeseen kiinnittynyt sisempi nivelkierukka
voi revetä myös samalla, jolloin syntyy ns.
”unhappy trias” eli sisemmän sivusiteen ja
kierukan repeämät ja eturistisiteen repeämä.
Eturistiside voi revetä myös väkivaltaisen
ylikoukistumisen seurauksena ja voimakas
yliojennus voi myös aiheuttaa eturistisiteen
repämisen.
Eturistisidevammoja kuvataan naisilla noin
kolme kertaa enemmän kuin miehillä. Osittain syynä on arvoitu olevan hormonaaliset
tekijät, mutta myös naisen ja miehen erilaiseen rakenteeseen liittyvät asiat, kuten naisten
lantion leveys ja sen aiheuttama polven korostunut sisäänpäin taipuminen eli valgusasento
(Prodromos 2007)

Polven tutkiminen
Potilaan kuvaama vamman syntymistapa johtaa jo usein epäilyyn eturistisidevammasta.
Eturistisidevammaa epäiltäessä polven tukevuutta tutkitaan Lachmanin testillä polven
ollessa lievästi koukussa, jolloin sääriluu liikkuu poikkeavan paljon eteenpäin reisiluuhun
nähden. Vetolaatikkotestissä polvi on koukussa, tutkija voi esimerkiksi istua potilaan jalan
päällä ja vetää sääriluuta eteenpäin, jolloin jälleen sääriluu joustaa poikkeavan paljon eteenpäin. Ns. pivot shift -testillä kokeillaan polven
kiertotukevuutta, johon eturistiside vaikuttaa. Jos eturistiside on poikki, tunnetaan muljahdus polvessa testiä tehdessä ja pivot shift on
positiivinen.

Vasemmalla ehjä ja oikealla rikkinäinen eturistiside

Magneettikuvauksen yleistymisen myötä lähes kaikista eturistisidevammaepäilyistä pyydetään magneettikuvaus, jolla voidaan todeta
hyvinkin tarkasti eturistisiteen repeämä. Sen
lisäksi saadaan selville muut liitännäisvammat, joihin mahdollisessa leikkauksessa joudutaan puuttumaan. Yleisimpänä liitännäisvammana löytyy nivelkierukan repeämä.

Hoitolinjan valinta
Tärkeää hoitolinjan valinnassa on keskustella
potilaan kanssa, kuinka paljon eturistisiteen
repeämä häntä häiritsee, onko hänellä siitä
jotain oiretta ja harrastaako hän urheilulajeja, joissa eturistisiteen puuttuminen saattaisi
jatkossa häiritä. Jos eturistiside on revennyt,
mutta tuntuu testaten tukevalta, eikä joudu
harrastusten tai urheilun myötä alttiiksi kierroille ja väännöille, voidaan potilas hoitaa
hyvin konservatiivisesti, eli kuntouttamalla
polvea tukevat lihakset hyvään kuntoon.
Useimmiten akuutin polvivamman yhteydessä, jossa on mukana eturistisiteen repeämä,
hoito on alkuun konservatiivinen muutaman
kuukauden ajan. Tuossa vaiheessa akuutti
kipu ja liikerajoitukset ovat hävinneet ja potilas osaa kertoa, onko polvessa epävakautta,
joka häiritsee. Nykyisin tässä vaiheessa potilaasta on usein tehty jo polven magneettitutkimus ja tiedetään myös liitännäisvammat,
jotka mahdollisesti tarvitsevat myös toimenpiteitä. Urheilijoiden kohdalla tilanne poikkeaa hieman. Jos tiedetään että potilaan laji
on sellainen, jossa eturistisiteen toiminta on
tärkeä, leikkaus tehdään jo tuoreessa vaiheessa, eli noin 1-2 viikon kuluttua vammasta. Samoin, jos polvessa on jokin kiireellistä hoitoa
vaativa muu vaurio, kuten laaja kierukkarepeämä, joka aiheuttaa potilaalle lukko-oireen
(polvi ei mene suoraksi), on leikkaus syytä
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Leikkauksen jälkeen

ACL-kattaus Jorvin
sairaalan päikissä

Leikkauksen jälkeen alkaa potilaan kannalta
tärkein vaihe. Kuntoutus leikkauksen jälkeen
kestää reilusti yli puoli vuotta. Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa polven toiminta
mahdollisimman normaaliksi. Usein vamman ja leikkauksen jäljiltä lihasten kunto on
vajaakäytön vuoksi heikkoa ja lihakset ovat
surkastuneita. Lihasten kuntouttaminen on
leikkauksen jälkeen tärkeässä roolissa. Lisäksi
siirteen pitää antaa luutua kunnolla luukanaviin, jotta se kestää tulevat rasitukset. Siirre on
heikoimmillaan 6-12 viikkoa leikkauksesta.
Ensimmäisen kolmen viikon aikana pyritään saamaan polven liikelaajuus normaaliksi
ja kävelyä normalisoitua. Kyynärsauvat eivät
ole välttämättömät, mutta yleensä niitä joutuu käyttämään muutaman viikon ajan. Esimerkiksi kuntopyöräilyn voi aloittaa, kunhan
polven liikelaajuus sen sallii. Juoksemaan potilas pääsee kolme kuukautta leikkauksen jälkeen, polvea enemmän kuormittavaan urheiluun kuitenkin vasta puolen vuoden kohdalla.
Kontaktilajeja ja urheilua, jossa polvi joutuu
äärimmilleen suositellaan vasta aikaisintaan
10 kuukautta leikkauksesta. Lihaksiston palautuminen normaaliksi vie usein yli vuoden.

tehdä mahdollisimman nopeasti. Ns. akuutissa vaiheessa tehty leikkaus kuitenkin altistaa
lisääntyneeseen arpikudoksen muodostumiseen (artrofibroosi), jolloin voidaan joutua
uuteen tähystystoimenpiteeseen, jossa syntyneitä arpikiinnikkeitä vapautellaan.

Leikkaushoito
Eturisisideleikkaukset suoritetaan nykyisin
pääsääntöisesti päiväkirurgisena toimintana
ja potilaan tarvitsee vain harvoin viettää yötä
sairaalassa. Eturistisiteen korjaamiseen käytettäviä tekniikoita on useita. Suomessa käytetyimpiä ovat polvilumpiojänteestä otettava
siirre (BTB-siirre) ja takareidestä otettavat
jännesiirteet (hamstring-siirre), jossa käytetään yleensä kahta jännetta; semitendinosus
ja grasilis. Muita käytettyjä siirteitä ovat reisijänteestä eli polvilumpion yläpuolelta otettava
jännesiirre ja cadaveriluovuttajilta otetut siirteet. Aikaisemmin on kokeiltu keinotekoisia
siirteitä, mutta tulokset ovat olleet sen verran
huonoja, että niistä on varsin pitkälti luovuttu.
Leikkaus aloitetaan normaalilla polven tähystyksellä, jossa kartoitetaan polven muut
mahdolliset liitännäisvammat. Mahdollinen
laaja nivelkierukan repeämä pyritään kiinnittämään, pienempi vaurio kierukassa hoidetaan
poistamalla hajonnut osa, säästäen kuitenkin

terve kierukkakudos. Revenneen eturistisiteen jäänteet siivotaan pois ja pyritään määrittämään mahdollisimman tarkkaan oikeat
ristisiteen anatomiset kiinnityskohdat. Näihin
kohtiin porataan siirteen paksuuden mukaiset
reiät, joihin siirre pujotetaan. Siirteen kiinnittämiseen on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, osittain myös riippuen siitä, mitä siirrettä
päätetään käyttää. Reisiluun puolelle voidaan
siirre kiinnittää erilaisia nappeja käyttäen:
metallinen nappi viedään reisiluun ulkopuolelle pienestä reiästä porakanavan päässä, se
hakautuu luun pintaan ja siitä lähtevä vahva
lanka pitää siirteen porakanavassa paikallaan.
Siirre voidaan kiinnittää myös metallipuikolla
tai ruuvilla paikoilleen. Sääriluuhun kiinnitys
tapahtuu usemmisten ruuvia käyttäen. Kaikki
kiinnitysruuvit voivat olla joko metallisia tai
hitaasti luuksi muuttuvia, eli ns. biokomposiittiruuveja. Viime vuosina on tullut suosituksi
korjata eturistiside käyttäen mahdollisimman
anatomista kiinnitystä, jolloin kumpikin eturistisiteen kimppu korjataan omalla siirteellä,
ja näin saadaan mahdollisimman tarkkaan
alkuperäistä eturistisidettä muistuttava korjaus. Tällöin käytetään takareiden kahta eri jännettä. Potilastutkimuksissa ei ole kuitenkaan
saatu vielä merkittävää hyötyä tästä tekniikasta verrattuna perinteiseen, jossa eturistiside
korjataan yhtenä kimppuna.

Polven eturistisidevamma syntyy yleisimmin polveen kohdistuvan vääntymisvamman
seurauksena. Eturistisiteen repeämän lisäksi
polvessa voi olla myös hoidettavia liitännäisvammoja. Suurin osa eturistisiteen repeämistä hoidetaan leikkaamalla, koska repeämästä
aiheutuu polven pettämisen tunnetta ja epävakautta ja näiden vuoksi potilas ei voi luottaa kunnolla polveen esimerkiksi urheilussa.
Revennyttä eturistisidettä ei voi ommella,
vaan eturistiside rakennetaan uudelleen. Uusi
nivelside rakennetaan yleisimmin joko takareiden jänteistä tai polvilumpion jänteestä.
Siirteen kiinnittämiseen on kehitetty useita
erilaisia vaihtoehtoja. Kaikilla kiinnitysvälineillä ja myöskin eri siirteillä saavutetaan
hyvä tulos, tärkeintä on, että leikkaava ortopedi hallitsee kyseisen tekniikan. Vammasta
toipumisen tärkein vaihe alkaa kuitenkin vasta leikkauksen jälkeen, jolloin polven ja sitä
ympäröivien lihasten kuntouttaminen alkaa
kunnolla. Lopullinen toipuminen leikkauksen jälkeen kestää yli vuoden. n
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Traumapotilas! Päivystysaikana!
Anu -Marjukka Moilanen

Esh
Keski-Suomen keskussairaala
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Tämä puhelinilmoitus käynnistää tuhat ja yksi
analyysiä leikkaushoitajan päässä: onko hätä vai
kiire/mitä leikataan/ovatko kaikki mahdollisesti
tarvittavat korit steriilinä/mihin saliin/millainen
taso/jne... Hoidon suunnittelu alkaa ensiavun tai
kirurgisalipäivystäjän ennakkoilmoituksesta ja
käytettävissä olevista tiedoista, jotka joskus ovat
erittäin vähäiset: kolaripotilaita tulossa sairaalaan viisi kappaletta !? Tiedot yleensä täydentyvät
hoitoprosessin edetessä, mutta potilaan tullessa
suoraan hätäleikkaukseen ambulanssihenkilökunnan saattamana täytyy kehittää nopeasti
suunnitelma a, b ja c, varsinkin jos pöydällä on
jo entuudestaan nukutettu potilas ja hänen leikkauksensa menossa.
Keski-Suomen keskussairaalasssa on kolme
leikkausosastoa, joista LOS2 ja sen heräämö
on auki 24/7. Henkilökunta tekee kolmivuorotyötä; päivystysaikana, myös viikonloppuisin,
leikkausryhmiä on yksi/vuoro käsittäen yhden
anestesiahoitajan sekä kaksi leikkaushoitajaa.
Heräämössä on vuorossaan kaksi anestesiahoitajaa ja tarvittaessa saadaan väliaikaisapua
kiertohoitajalta, joka on yhden hengen nopean
vasteen yksikkö, taustaosastonaan joko ensiapu/teho/anestesiaosasto. Sairaalassamme leikataan kaikkien muiden erikoisalojen potilaita
paitsi avosydän- ja neurokirurgiaa, hätäkallot
leikkaamme itse. Mikäli jonkinlaista toimintasädettä on ja pöydällä olevan potilaan leikkaus
on pahasti kesken tai esim. kolarista on tulossa
usempi potilas yhtäaikaa saliin, täytyy muun organisoinnin ohella hälyttää toinen tai kolmaskin
leikkausryhmä paikalle vapaapäiväläisten joukosta. Tähän tarkoitukseen on varattu oma ns.
katastrofipuhelin.
Monivammapotilaan hoitoa määrittää eniten aikakäsite: miten nopeasti potilas saapuu
saliin/ennätetäänkö potilaan tila stabiloida
ennen operaatioita/minkä verran valmisteluja
potilaan kunto kestää/voidaanko kaikki vammat leikata samassa istunnossa/voisiko potilas
odottaa esim. teholla muutaman päivän ja hänet
operoitaisiinkin päiväaikaan ns. elektiivisenä
traumapöydällä? Leikkaushoitotyö vaatii hyvää
paineensietokykyä ja erityisesti sitä tarvitaan
monivammapotilaiden hoidossa, kun kello käy
epätahtiin erilaisten vaatimusten suhteen.
Joskus on hyvä tuuri ja ilmoitus monivammapotilaasta tulee ajoissa niin, että ehditään selvittää
normaalit leikkausrutiinit: potilaan status ja
anamneesi, leikattava puoli tai puolet, kommunikaatiotaso, anestesiakelpoisuus, tarttuvat

taudit, kuka leikkaa ja missä järjestyksessä etc.
Ensiapu ilmoittaa potilaan puhelimitse valvovalle hoitajalle, joka kirjaa potilastiedot aina ajan
tasalla olevalle paperilistalle sekä informoi asiasta koko leikkausryhmää. Ensiapu liittää potilaan
sähköiseen hoidonvarausjärjestelmään sekä sähköiseen leikkaustietojärjestelmään, johon kaikki
anestesia- ja leikkaushoitotyön kirjaaminen
tapahtuu. Joskus potilaan tullessa hätäleikkaukseen nämä ns. lähetteet puuttuvat, mutta tietenkin ensisijaisesti hoidetaan potilas ja toissijaisesti
tietokoneet.
Primäärivammoista riippuu, mitä salia ryhdytään lavastamaan (gastro/verisuonet/trauma),
mutta yleensä valitaan suurin ortopedian saleista. Taustatietojen mukaisesti leikkaushoitajat
hakevat korit ja tarvittavat laitteet, ”passari” avaa
ATK-ja kuvantamisohjelmat sekä tärkeinpänä
laitetaan kuntoon leikkaustaso. Koska meillä ei
ole päivystysaikana tiimissä lääkintävahtimestaria, leikkaushoitajat kuvaavat itse C-kaarella
ja kokoavat vetotasot sekä tarvittaessa selkäpöydän rankamurtumien deesausta varten. Korien
määrä on yleensä suuri multippelivammoissa ja
valvovalla hoitajalla riittää avustamista, mutta
toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista tyhjentää
koko steriiliä varastoa yhteen saliin!
Salin anestesiahoitaja saa tavallisesti avukseen
toisen heräämöhoitajista, koska vasoaktiivisia
aineita, verien tiputtamista ja kirjaamista on paljon. Antibioottiprofylaksian ja avomurtumissa
tetanus-rokotteen puheeksi ottaminen kirurgin
kanssa on anestesiahoitajan vastuulla; nämä
yleensä unohtuvat ensiavussa kiireellisempien
töiden alle. Potilaan lämpötaloudesta huolehtiminen korostuu monivammapotilaiden kohdalla erityisesti.
Traumapotilaan kohdalla tärkeää on moniammatillinen yhteistyö eri erikoisalojen, eri
toimintayksiköiden sekä oman tiimin kanssa.
Lisäksi tarvitaan tavallistakin enemmän joustavuutta: esimerkiksi alkuperäisenä leikkaussuunnitelmana ollut laparatomia + reiden ydinnaulaus muuttuu salissa lantion externiksi fiksaatioksi
ja torakotomiaksi. Tämäkin suunnitelma vaihtuu hetkessä potilaan kunnon romahtaessa:
lantio-operaation jälkeen mennään röntgeniin
vuotoangioon, elvytetään potilas kahdesti ja sen
jälkeen tullaan takaisin saliin torakotomiaa varten. Päivystävä kirurgi päättää yhdessä pehmytpuolen erikoisalapäivystäjän sekä ylipäivystäjän
(aina ortopedi) kanssa potilaiden ja operaatioiden kiireellisyysjärjestyksen perustuen niihin
kuvantamismenetelmiin, jotka on ennätetty
tehdä (trauma-CT, bedside-UÄ). Vammojen prioriteettijärjestys määritetään seuraavasti: pelasta henki, pelasta raaja, palauta funktio, stabiloi
murtuma, estä infektiot.

Valvova hoitaja vastaa leikkauksen logistiikan
pyörityksestä, valvoo aseptiikan toteutumista
ja hoitaa runsasta puhelinliikennettä. Usein
monivammatilanteissa valvova hoitaja on se
leikkaushoitaja, joka on virkaiältään vanhempi. Hänen tärkein tehtävänsä on kuitenkin
toimia tiedonvälittäjänä sekä leikkausryhmän
sisä- että ulkopuolelle niin, että kaikki ovat
orientoituneita yhteisen päämäärän eli potilaan parhaan saavuttamiseksi. Pahimmassa
tapauksessa päällekkäisesti traumapotilaan
kanssa tulee vielä hätäsectio: valvova hoitaja
lähtee alkuperäisestä salista yhdessä heräämön anestesiahoitajan kanssa hätäsectioon
ja sen jälkeen takaisin monivamman pariin.
Henkilökunnan määrä on niukka! Leikkaushoitotyön dokumentointi kuuluu valvovalle
hoitajalle ja kirjaamisessa on oltava erityisen tarkkana potilaan mukana mahdollisesti
tulleiden kellon, korujen tms. omaisuuden
suhteen. On hankalaa parin viikon kuluttua
yrittää muistella, olivatko ne lempikorvakorut korvissa vai eivät? Normaalit tarkistuslaskennat suoritetaan kussakin toimenpiteessä
erikseen ja ne kirjataan tietojärjestelmään.
Tarvittaessa potilaan vammat valokuvataan
esim. poliisin tutkimuksia varten vielä uudelleen salissa.
Leikkauksessa mukana olevan hoitajan ei tarvitse sinkoilla paikasta toiseen, mutta monen tunnin sessiot lyijyliivi päällä vaativat myös hyvää
fyysistä kuntoa. Instrumentoinnin ohella hoitaja
raportoi vuodon määrästä leikkausliinojen osalta, ettei niihin valunut veri muodosta negatiivista yllätystä anestesiapuolelle. Koska sairaalamme
erikoisalojen määrä on suuri, on päivystävien
leikkaushoitajien hallittava laaja kirjo eri leikkausmenetelmiä sekä varsinkin traumapuolella
suuri joukko instrumentaatioita, jotka ovat talossa pysyvästi tahi kokeilussa. Välinehuoltaja on
käytettävissä arkisin ad klo 20 ja viikonloppuisin
klo 10-18. (Jos kyseessä välineistö, joita on vain
yksi laatuaan, esim. kallokori, voi välinehuoltajan soittaa kotoa huoltamaan ja klaavaamaan
tämän uniikkikappaleen.) Mikäli traumapotilasta hoidetaan em. ajan ulkopuolella, huolehtii
instrumentoinut hoitaja instrumenttien pesusta.
Lisäksi hän välittää vastuuhoitajille viestin käytetyistä implanteista sekä mahdollisesti rikkoontuneista välineistä.
Kun tajuissaan oleva monivammapotilas tulee saliin, täytyisi jonkun ottaa kontaktia myös
häneen. Vaikka kiirettä on paljon ja tekemistä
riittää, on potilaan tajunnantason selvittäminen
myös leikkaussalissa oleellista. Jos potilas on jo
valmiiksi intuboitu, olisi kohteliasta ja kunnioittavaa häntä kohtaan pitää salin desibelitaso
matalana. Kuuloaisti säilyy pisimpään aktiivisena ja palautuu ensimmäisenä. Tämä valitettavasti unohtuu AINA monivammatilanteissa,
kun jokainen toimittaa omaa asiaansa suureen
ääneen...
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Potilaan on oltava kunnolla kipulääkitty ja nostajia
oltava riittävästi siirrettäessä häntä ensiavun sängyltä
leikkaustasolle. Yleensä ortopedi on mukana varmistamassa turvallisen liikuttelun; tämä korostuu varsinkin
avomurtumien kohdalla. Viimeistään tässä vaiheessa tarkistetaan, että kyseessä on se oikea potilas sekä leikattava
puoli.

Kun monivammapotilaan leikkaukset on tehty, alkaa
hänen valmistelemisensa siirtoa varten. Jatkohoitopaikka voi olla heräämö, teho-osasto tai yliopistosairaala, jos
vammat ovat meidän hoitomme ulottumattomissa. Tässä
vaiheessa, potilaan tilan toivottavasti stabiloiduttua, voidaan suorittaa lisäkanylointeja (Swan-Gantz, CVK), joita
ei ehkä ennätetty tehdä preoperatiivisesti. Potilassiirtoon
haalitaan taas runsaasti osanottajia turvallisuuden ylläpitämiseksi. Postoperatiivisesti itsellä on todella tyhjä olo
adrenaliiniryöpyn tasaantuessa; hyvällä onnella pääsee
jälkihuoltotyöt suoritettuaan syömään ja kollegan kanssa
arvioimaan annettua hoitoa. Voi olla myös, että käydään
kahden minuutin tauolla ja ryhdytään ottamaan seuraavaa monivammaa johonkin toiseen osaston kahdeksasta
käytettävissä olevasta salista. Mikäli käy niin ikävästi,
että potilas/potilaat menehtyvät ja koko tilanne oli äärettömän kuluttava, voidaan järjestää psykologin johdolla
jälkipuintitilanne lähipäivien aikana kaikille hoitoprosessiin osallistuneille.
Monivammapotilaan hoito on joka kerta vaativa haaste
koko leikkaustiimille. Tarvitaan paljon asiantuntemusta
ja yhteistyötaitoja, jotta potilas saa parhaan mahdollisen
hoidon. Omaa työmotivaatiota lisää se, että ”taasha myö
selvittih tästkii tiukast tilanteest”! n
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Useasta kohtaa rikkoutuneen ihmisen kohdalla korostuu hoitotyön periaatteista joka sektorilla turvallisuus.
Potilaat ovat valmistelemattomia, vammat vakavia ja
tajuissaan olevalla mutta lääkityllä psyykkinen ahdistus
voi ilmetä epäasiallisena käytöksenä henkilökuntaa kohtaan. Potilaan vierellä on oltava aina jonkun ja tarvittaessa pidettävä hänestä kiinni, ettei lisävammoja pääse enää
syntymään. Jollei kukaan muu kerkiä, pyydetään apuun
kiinnipitäjäksi leikkausosastolla työskentelevä sairaalahuoltaja.
Lisäkäsien tarve on suurin näiden potilaiden kohdalla
niin anestesia- kuin leikkauspuolella. Toisaalta liian suuri
henkilökunnan määrä aiheuttaa sen, ettei salin varsinainen tiimi pysty enää kontrolloimaan toimintaa eikä sitä,
onko kaikki tavanomaiset leikkausrutiinit tehty. Leikkausasento järjestetään niin optimaaliseksi kuin se vammat
huomioon ottaen on mahdollista. Kirurgi on mukana
myös asennonlaitossa. Kukin leikkausalue valmistellaan,
pestään ja peitellään nopeasti, huolellisesti ja kohde kerrallaan. Mahdollisuuksien mukaan valvova hoitaja suorittaa jo seuraavan raajan/elimen valmisteluja edellisen
leikkauksen aikana C-kaarikuvantamisen, kirjaamisen
ja tavaroiden haun ohella. Vaikka leikkausalue peitellään
”veritiiviiksi”, on salien välisiivous eritetahradesinfektion
ja roskapussien vaihdon ohella pakko tehdä leikkausten
välillä. Vaihdetut roskapussit luonnollisesti jätetään salin
nurkkaan odottamaan loppusiivousta.
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Leikkauspöytien vaihtoprojekti -hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Pia Helenius

Teksti ja kuvat

Ortopedia & traumatologia

Kuopion yliopistollinen sairaala (Puijon
sairaala) uusii kolmen leikkausosaston
23 leikkaussalin leikkaustasot. Tässä
projektissa leikkaustasojen käyttäjät
saivat äänensä kuuluviin ja vaikuttivat
merkittävästi uusien tasojen valintaan.
Toimituksista on sovittu neljän vuoden
puitesopimuksella. Asennukset eivät hidasta varsinaista leikkaustoimintaa.
-Kuopion yliopistolliseen sairaalaan uusitaan
23 leikkaustasoa. Entiset leikkaustasot olivat
jo 25-vuotiaita, hyvin palvelleita, joskin monessa kohdin tiensä päähän tulleita. Alkusysäys projektille tuli, kun vanhat tasot päätettiin
vaihtaa uusiin ja hankinnoista tehtiin esitys
budjettiin, kertoo osastonhoitaja Tarja Björn.
-Kriteerit hankinnalle muotoutuivat projektiryhmän määrittelypalavereissa. Projektin
piiriin kuuluu monta eri leikkausyksikköä erilaisine tarpeineen ja projektiryhmään käyttäjiä ja osastonhoitaja jokaisesta yksiköstä sekä
teknisen puolen osaajia ja hankintatoimiston
edustajia.
Kun projektille saatiin vihreää valoa, teki
lääkintälaitehuolto ensiksi kartoituksen tasojen senhetkisestä kunnosta. Tämä oli olennainen selvitys käytännön toteutuksen ja
asennusten suunnittelun kannalta ja auttoi
priorisoimaan tasojen vaihtojärjestystä. Lisäksi kartoitettiin leikkaussalipöytätarjontaa.
Uutta projektissa oli se, että ennen kuin viralliset kilpailutuspaperit tehtiin, järjestettiin
toimittajatapaaminen. Tapaamisessa olivat
mukana kaikki projektin osapuolet: käyttäjät,
osastonhoitajat, tekniikan ihmiset, hankintatoimisto sekä toimittajien edustajat.
Toimittajatapaamisessa keskusteltiin toiveista ja tarpeista ja siellä oli ennen kaikkea
mahdollista kysyä ja täsmentää, mitä kukakin
milläkin tarpeella tai ominaisuudella käytännössä tarkoittaa. Näin tarjouspyyntö saatiin
tehtyä juuri sellaiseksi, kun tarpeet olivat ja
tarjous tuli sellaisena, kun se haluttiin.
Rahatilanteesta johtuen kaikkia pöytiä ei
voitu ostaa kertarysäyksellä, vaan pöytien
vaihdosta tehtiin neljän vuoden puitesopimus.
Näin hankinta jakautuu neljän vuoden ajalle
ja tuli ylipäätään mahdolliseksi, toteaa Björn.
Leikkauspöytätarjonnasta valikoitui lopullisiksi vaihtoehdoiksi kaksi saksalaista toimittajaa, Maquet ja Trumpf. Määräävä tekijä

Leikkausyksikkö 2:sen osastonhoitajana projektin
suunnittelun aikaan toimineen ja nykyisen B11projektin koordinaattorina toimivan Tarja Björnin
mukaan leikkaustasojen vaihtoprojekti on ollut valtavan kokoinen, mutta kaikki on mennyt melkoisen
hyvin.

pöydänhankinnassa oli tarve saada kiinteät
pylväät leikkaustasojen alle. Kiinteällä pylväällä saadaan enemmän jalkatilaa pöydän
ympärille. Valinnasta siirryttiin koekäyttövaiheeseen.
-Koekäyttö oli tärkeä lopullisen valinnan
kannalta. Kummaltakin toimittajalta oli leikkaustasoja ja tasojen osia koekäytössä noin
kuukauden ajan. Kiinteät pöydät oli oikeasti
asennettu kokeiluun, mikä on harvinaista.
Kuukausi oli riittävä aika koekäyttää tasoja.
Tässä ajassa eteen tulee jo erilaisia leikkauksia, jolloin selviää, miltä leikkaustasot käytännössä tuntuvat ja mitä erilaisia tasojen osia
tarvitaan, jotta leikkaustoiminta onnistuu.
Kaikkia leikkauksia ei nimittäin tehdä joka
viikko, kuvailevat lääkintävahtimestarit Pauli
Savolainen ja Jari Tuomainen.
-Kaikki leikkaustasot päätettiin tilata yhdeltä toimittajalta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Leikkausosastoja on kolme ja
niillä suuri määrä henkilökuntaa ja kaikkien
tulisi osata käyttää tasoja. Ratkaisun avaimet
löytyivät, kun tilattiin vain yksi leikkaustasomalli yhdeltä toimittajalta. Kaikilla osastoilla
käytetään nyt samaa pöytämallia ja jos yhtä
osaat käyttää, niin osaat käyttää muitakin,
Björn kuvaa.
-Valinta osui lopulta Trumpfin TruSystem
7500 -leikkauspöytään. Se oli monipuolinen,
sopiva kaikkeen kirurgiaan ja helppokäyttöinen. Pöydän saa laskettua 60 cm korkeuteen,
mikä miellytti erityisesti kirurgeja. Myös pöydän pitkittäisliuku on toimiva uutuus helpottaen läpivalaisua leikkauksen aikana. Lisäksi

Leikkausyksikkö 1:sen osastonhoitaja Ulla Pitkäsen
mielestä leikkaustasojen vaihtoprojekteissa kannattaa panostaa suunnitteluun.

leikkauspöytien painoluokitukset ovat nousseet, mikä on hyvä asia, kertoo Savolainen.
Aikataulullisesti katsottuna projekti alkoi
syksyllä 2009 kartoitusten teolla (missä kunnossa nykyiset tasot, mitä tarvitaan, mitä on
tarjolla). Helmikuussa 2010 alkoivat noin
kuukauden koekäytöt. Tämän jälkeen järjestettiin toimittajatapaaminen, jonka jälkeen
tarjouspyynnöt olivat liikkeellä toukokuussa.
Tarjoukset saatiin sisään kesäkuussa. Elosyyskuussa tehtiin hankintapäätös, jonka jälkeen asennukset pääsivät alkamaan. 4 vuoden
puitesopimus jakautuu vuosille 2010, 2011,
2012 ja 2013. Puolet pöydistä on nyt toimitettu.

Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä homma on toiminut
Toimitukset on sovittu joustavasti KYS:n
toiminnan mukaan tai siten, että uusien leikkaustasojen toimitus ja asennus ei hidasta
leikkaustoimintaa.
Osastojen sulut ja supistukset hyödynnetään asennuksien toteutuksissa. Esimerkiksi
kesällä salien käyttöaste voi olla ajoittain vain
70 %. Näin 10 pöydästä on käytössä vain 7,
jolloin kolmeen saliin saadaan asennettua samaan aikaan uudet pöydät. Asennukset ovat
joustaneet myös siten, että työt on aloitettu
vasta neljän maissa iltapäivällä leikkausten
jälkeen.
Miten uudet leikkaustasot sitten eroavat
vanhoista? Ennen oli neljä tai viisi erilaista
leikkaustasoa, joita vaihdettiin kiinteään pylvääseen tarpeen mukaan. Nykyiset pöydät
ovat yleispöytiä, jolloin leikkaussalissa on
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kiinteästi lattiaan asennettuna vain yksi pöytä, johon kasataan tarvittavat lisäosat kutakin
leikkausta varten.
Selkeää ja yksinkertaista tuotetta on helppo
oppia käyttämään. Käytönopastus on tietenkin tärkeä, jotta käyttöönotto sujuu jouhevasti. Tärkeässä roolissa ovat erityisesti pääkäyttäjät, mutta koko henkilökunnalla pitää
kuitenkin olla perusosaaminen uusista leikkaustasoista.
-Oli erityisen hienoa, että käyttäjät saivat
kunnolla äänensä kuuluviin tässä hankintaprosessissa. Käyttäjillä on kuitenkin se paras
asiantuntemus siitä, mitä tarvitaan ja miten
potilasturvallisuus varmistetaan, selvittävät
Savolainen ja Tuomainen.
-Hyvä prosessi tämä on ollut kuitenkin kaiken kaikkiaan, osastonhoitaja Ulla Pitkänen
toteaa. Soraääniä ei ole uusista pöydistä kuulunut, vahvistavat Savolainen ja Tuomainen.
-Jos nyt jotain voisi neuvoa, niin kannattaa
todella paneutua suunnitteluun ja miettiä rauhassa isompaa kuvaa ja kokonaistarvetta. On
helpompi hankkia kaikki tarvittava kerralla
kuin käydä hankintaprosessi läpi monta kertaa, Pitkänen päättää. n

Leikkausyksikkö 2:n lääkintävahtimestari Pauli Savolainen kokoaa
Trumpf TruSystem 7500 -leikkauspöytää.
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Tarkistuslista päiki- ja lyhkipotilailla
Margit Viitanen

sairaanhoitaja
Oys, Avohoitotalo, Leikkausosasto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin avohoitotalossa päiki-ja lyhkipotilaille suunniteltu tarkistuslista tehostaa merkittävällä tavalla
tiedonkulkua leikkaustiimissä. Potilaskohtainen ja kirjallinen tarkistuslista, jota eri toimijat täydentävät, on kaikkien tiimin jäsenten
käytettävissä. Selkeä ja yhdenmukainen toiminta keskeisten leikkaustoimintaan liittyvien asioiden tarkistamisessa ja kirjaamisessa
lisää potilasturvallisuutta. Tarkistuslista on
työväline, jonka avulla tehostetaan tiedonkulkua ja se auttaa koordinoimaan keskeisten
asioiden tarkistamista. Jokainen tiimin jäsen
voi helposti koota yhteen ja tarkastaa leikkauksen, anestesian ja jatkohoidon kannalta
tärkeimmät päiki- ja lyhkipotilaan hoitoon
liittyvät asiat.

Päiki- ja lyhkipotilaiden hoitoprosessi PPSHP:n avohoitotalossa
Tärkeä on hahmottaa se, että leikkauspäivä
sijoittuu ajallisesti pitkään jatkumoon. Viive
lähetteestä leikkaukseen on enimmillään kiireettömäksi arvioiduissa tapauksessa kolme +
kuusi kuukautta.
Avohoitotalon toimintaprosessin mukaan

LÄHETEPÄÄTÖS

R1: 3vko
R2: 2kk
R3: 3kk

?kk

Potilas
huomaa
vian

Potilas saapuu
kotoa poliklinikalle
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LEIKKAUSPÄÄTÖS

R1: 3vko
R2: 2kk
R3: 6kk

potilaat eivät leikkauspäätöksen jälkeen käy
preoperatiivisellä käynnillä sairaalassa, vaan
tulevat leikkausosastolle leikkauspäivänä suoraan kotoa.
Prosessin toimivuuden kannalta heikko
kohta on leikkauspäivänä ennen leikkausta kirurgin ja anestesialääkärin tekemien päätösten
informoiminen muille leikkaustiimin jäsenille.
Käytännössä tieto välitetään usealla eri tavalla, blanco-paperilla, suullisesti tai osin sähköisessä muodossa. Informaation saaminen
riittävän nopeasti kaikille tiimin jäsenille on
sattumanvaraista.

Leikkauspäivän tapahtumat
ja haasteet
Leikkauspäivänä potilas tapaa sattumanvaraisessa järjestyksessä vastaanottavan sairaanhoitajan, kirurgin ja anestesialääkärin. Tieto
näissä tapaamisissa tehtävistä päätöksistä, esim.
pitävätkö hoidonvaraustiedot paikkansa, muuttuuko toimenpide tai tarvitseeko potilas antibiootti- tai tromboosiprofylaksiaa, pitäisi välittyä
muulle hoitotiimille.

Haasteita
Päiki- ja lyhkipotilaan hoitoprosessi ennen leikkauspäivää on ajallisesti pitkä. Leikkauspäätöksen on voinut tehdä muu kuin leikkaava kirurgi.
Osa potilaista tulee suoralähetteen perusteella.
Odotusaikana on saattanut tapahtua merkittäviä muutoksia potilaan oireissa ja yleisvoinnissa.
Leikkauspäivänä prosessi on nopea. Kirurgi
arvioi potilaan leikkausten lomassa. Anestesialääkärillä on usein kaksi salia hoidettavanaan ja
hän arvioi potilaan muun työn ohessa. Haastattelevan hoitajan on nopeasti muodostettava
käsitys leikkauksen valmisteluun liittyvistä asioista.

Vastaanottava
hoitaja

Potilas saapuu kotoa
avohoitotaloon

LEIKKAUSPÄIVÄ
KIRURGI

Hoitoprosessissa on mahdollisuus puutteellisesta tiedonkulusta tai kommunikaatiosta
johtuvaan inhimilliseen virheeseen.

WHO:n tarkistuslista innoittajana
WHO:n julkaiseman tarkistuslistan innoittamana päätimme muotoilla tarpeisiimme vastaavan tarkistuslistan huomioiden prosessin
heikon kohdan, jossa tarkistuslista voisi olla
työkaluna. Lähtökohtana oli käytännönläheisyys. Tarkistuslistan tulisi palvella käyttäjiä ja
olla hyödyksi turvallisen hoitotyön toteutuksessa. Alusta alkaen suunnittelu lähti liikkeelle
moniammatillisena työskentelynä. Epäviralliset keskustelut työn lomassa henkilökunnan eri jäsenten kesken olivat merkittävä osa
tarkistuslistan kehittämistä. Siitä muotoutui
tarkistuslista, jonka tavoitteena oli parantaa
tiedonkulkua ja keskeisten asioiden tarkistamista leikkauspotilaan hoitoprosessissa.
Tarkistuslista lisää työn sujuvuutta ja vähentää
virhemahdollisuuksia. Se lisää potilasturvallisuutta ja standardoi toimintaa. Tarkistuslista
on kirjallinen ja potilaskohtainen. Kirurgi,
anestesialääkäri ja haastatteleva sairaanhoitaja kirjaavat päätöksensä / ohjeensa tarkistuslistaan leikkauspäivänä ennen potilaan leikkausta. Tarkistuslistasta voi jokainen tiimin
jäsen lukea tarvitsemansa tiedon. Se on jaettu
neljään osaan: ennen anestesiaa, ennen toimenpiteen aloitusta, ennen salista poistumista
ja jatkohoito. Lisäksi tarkistuslistassa on lisäohjeosa ja tekninen osa (sanelukaavake). Värikoodein on merkitty kunkin toimijan täytettävät kohdat. Lisätietoja-kohtaan voidaan
tarkentaa annettuja ohjeita. Tekniseen osaan
tarkistetaan diagnoosi ja toimenpidekoodit
laskutusta varten, lisäksi merkitään leikkaukseen osallistuvien nimet (sanelukaavake).

Potilas
tulee kotoa

Leikkaushoitaja

Potilas
palaa kotiin

Heräämö
(Anestesia) hoitaja

0-3kk
OPERAATIO
PKL
kontrolli
-jatkohoidontarve
-kuntoutus
ym.

Anestesiahoitaja
Potilas saapuu kotoa
kontrollikäynnille

Päiki- ja lyhkipotilaan hoitoprosessi

ANESTESIOLOGI
Lääkintävahtimestari
Leikkauspäivän hoitoprosessi.
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Toukokuussa 2010 toteutettiin leikkaussalissa
tutkimus, jossa kerättiin tiedot 20 leikkauksesta. 10 leikkauksessa tarkistuslomake oli
käytössä ja 11 oli sellaisia, joissa tarkistuslomaketta ei käytetty. Tuloksia verrattiin keskenään. Osallistujat eivät tienneet, että selvityksen fokuksessa on nimenomaan muokattu
tarkistuslista. Tarkistuslistalliset ja -listattomat leikkaukset valittiin sattumanvaraisesti.
Strukturoidun palautteen lisäksi kerättiin
suullista palautetta leikkaukseen osallistuneilta.
Näin pienellä otoksella tiedonsiirto tarkistuslistaa käytettäessä parani tilastollisesti merkitsevästi usean leikkaustiimiläisen
kohdalla. Johtopäätökseksi voidaan helposti
vetää se, että listan käytöstä kokevat eniten
hyötyvänsä ne tiimin jäsenet, jotka joutuvat

keskittymään usean potilaan hoitoon samanaikaisesti, esim. anestesialääkäri ja lääkintävahtimestari. Vuorovaikutusaikaa muiden tiimiläisten kanssa jää vähemmän ja näin ollen
epävirallinen, strukturoimaton tiedonsiirto ei
suju niin hyvin kuin jatkuvasti potilaan hoitoon osallistuvien osalta.
Huomioitavana asiana on syytä mainita
anestesiahoitajan kokema tiedon saannin paraneminen. On merkittävää, jos voidaan saada aikaan pienikin parannus työolosuhteissa
siten, että keskittyminen potilaan voinnin
seurantaan on helpompaa. Tämä varmasti
vaikuttaa potilasturvallisuuteen.

Pohdinta
Tarkistuslista on käyttökelpoinen työkalu,
mutta sen käyttöä on opeteltava. Johdon tuki
uuden asian käyttöönotossa on välttämätöntä.

Hoitoprosessin kehittyessä uusien tarkistettavien asioiden mukaan ottaminen on helppoa
tarkistuslistan avulla. Uusille sairaanhoitajille
tarkistuslista toimii oivallisena työkaluna.
Tarkistuslistan käyttö vähentää potilasturvallisuuteen liittyvien inhimillisten erehdysten
mahdollisuutta. Tarkistuslistan käyttö sujuvoittaa toimintaa ja vähentää turhaa asioiden
tarkistamista.
Kaikki tiimin jäsenet saavat ensikäden tietoa leikkauksen, anestesian ja jatkohoidon
keskeisistä asioista lukemalla tarkistuslistaa,
jossa leikkaukseen liittyvät olennaiset asiat
ovat koottuna yhdelle sivulle.
Tarkistuslistalla on mahdollisuus vaikuttaa kehittävästi tiimityöskentelyyn. Se auttaa
lisäämään kommunikaatiota tiimin sisällä ja
auttaa myös ymmärtämään moniammatillisen tiimin toimintaa. n
Tarkistuslista
päiki- ja lyhkipotilaille OYS:n
avohoitotalossa

Ortopedia & traumatologia

Tutkimus
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Leikkaussalissa palaa!
Pekka Nevalainen

Turvallisuuspäällikkö , Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky.

Olemme saaneet lukea viime aikoina julkisesta mediasta erilaisista sairaalassa sattuneista
tulipaloista. Kaikki vaaratilanteet eivät ole
päässeet julkiseen sanaan vaan jotkut tapahtumat on käsitelty yksikköjen sisällä.
Viimeisen puolen vuoden aikana on ainakin neljässä sairaalassa ollut tulipalo, joista
kolmessa on ollut todellisen suuronnettomuuden vaara. Syttymissyynä ovat olleet kahdessa
tapauksessa tuhopoltto ja yhdessä happivuoto
ja vikaantunut sähkölaite. Yhden tapauksen
syttymissyy ei ole vielä tiedossa.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna sairaaloissa tapahtuneiden tulipalojen yleisin syy on
tuhopoltto. Seuraavaksi yleisin syy lienee sähkölaitevika tai huolimaton tulen tai herkästi
syttyvän materiaalin käsittely.
Leikkaussalissa ja valvontayksiköissä tapahtuneita tulipaloja ei ole tiettävästi paljon ollut
tai ne eivät ole edenneet niin pitkälle, että ne
olisivat päätyneet julkisuuteen. Meilahdessa
2009 sattunut tulipalo lienee lähimenneisyydessä ainut suurempi palo, joka on aiheuttanut merkittävän vaaratilanteen leikkaussaliympäristössä.

Leikkaussalin riskit ja voimavarat
tulipalon sattuessa
Tulipalon sattuessa leikkaussalissa, on siellä
pelastamisen kannalta joitakin merkittäviä
riskejä. Potilaat ovat yleensä nukutettuja, puudutettuja tai lääkittyjä ja näin ollen he eivät ole
omatoimisia. Potilaita on haastava siirtää nopeasti, koska heidät on kiinnitetty elämää ylläpitäviin laitteisiin ja valvontalaitteisiin. Tilat
poikkeavat normaaleista osastoista (suuret heräämötilat ja ahtaat salitilat). Paineolosuhteet
osastolla vaihtelevat leikkauksesta riippuen ja
leikkaussaleissa on käytössä paloa edistäviä
kaasuja (happi, typpioksiduuli) sekä paljon
erilaisia sähkölaitteita.
Alkusammutuksen ja pelastamisen näkökulmasta leikkaussalin voimavaroja ovat
henkilökunnan määrä ja heidän tottumuksensa tehdä nopeita päätöksiä muuttuvassa
tilanteessa. Palokuormaa leikkaussaleissa on
vähän ja käytettävät materiaalit ovat palamattomia tai vaikeasti syttyviä. Salien ylipaine
palokaasujen leviämisen kannalta on myös
voimavara. Palokaasut eivät leviä helposti ylipaineiseen tilaan.

Meilahden tulipalo 2009
Meilahden sairaalan leikkaussali-anestesiaosastolla sattui tulipalo syksyllä 2009. Tuli-

Kuva 1. Palanut leikkaussali Meilahden sairaalassa
(lähde: onnettomuustutkimuskeskuksen raportti).

palo tapahtui salissa, jossa oli juuri päättynyt
leikkaus ja loppusiivous oli alkamassa. Palon
syyksi paljastui väärin hävitetty kertakäyttöinen polttokynä. Se oli laitettu normaaliin jäteastiaan, jossa oli ollut mm. paperia, leikkauksessa käytettyjä etanolituppoja sekä muoveja.
Jäteastian sisältö oli syttynyt palamaan ja paikalla ollut laitoshuoltaja oli käynyt hakemassa
sammutuspeitteen mutta palon voimakkuuden vuoksi ei ollut enää yrittänyt alkusammutusta. (Kuva 1)
Savukaasut levisivät nopeasti leikkaussalin käytäville, koska leikkaussalin oven automaattinen aukaisumekanismi aukaisi jatkuvasti ovea. Savukaasuja levisi myös viereiselle
palo-osastolle avonaisesta palo-ovesta. Sitä oli
yritetty sulkea siinä onnistumatta. Muihin
saleihin tai valvontatiloihin eivät savukaasut
olleet merkittävästi levinneet.
Onnettomuustutkimuskeskuksen raportin
mukaan Meilahden sairaalan leikkaussalin
tulipalon syy oli väärin hävitetty polttokynä.
Tulipalo rajoittui yhteen leikkaussaliin palokuorman vähäisyyden vuoksi. Palokaasut
levisivät laajalti koko osastolle ja niiden leviämistä edesauttoi ovien toiminta ja niiden
toiminnan puutteellinen ymmärtäminen. Tehokas alkusammutus olisi pysäyttänyt palon.
Henkilökunta toimi turvallisuussuunnitelman suuntaisesti mutta tilanteen johtajuudessa oli puutteita.

Joitakin huomioita sairaalapaloissa
Niiden sairaalapalojen, jotka olivat edenneet
pidemmälle, onnettomuustutkintaraporteissa
kiinnitettiin huomioita erityisesti tehokkaan
alkusammutuksen merkitykseen. Onnettomuustutkintaraportit suosittelivat palopostin
käyttämistä, koska käsisammuttimen teho
ei ollut riittänyt enää alkusammutukseen.
Paiholan sairaalassa 2011 sattuneessa tulipalossa henkilökunta käytti palopostia ja sai
sammutettua uhkaavan tulipalon (kuva 2).

Kuva 2. Tulipalon aiheuttamia vaurioita Paiholassa.

Henkilökunnan toiminnan merkitys on
keskeistä tulipalojen ennaltaehkäisyssä, rakenteellisen paloturvallisuuden ylläpidossa,
vaarassa olevien pelastamisessa ja tulipalon
alkusammutuksessa.
Tulipaloja voidaan ennaltaehkäistä vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin kautta. Työyksikkö on paras asiantuntija tunnistamaan ja arviomaan oman yksikön vaarat sekä
poistamaan ne tai se osaa varautua niihin riskeihin, joita ei voida kokonaisuudessaan poistaa. Tunnistamaton vaara on riskeistä suurin.

Turvallisuusohjeet
ja riskien hallinta
Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin
kautta syntyvät yksikköjen turvallisuusohjeet.
Turvallisuusohjeita ei voi antaa yksikköjen ulkopuolelta, vaan ne täytyy tehdä yksikköjen
sisällä asiantuntijoita apuna käyttäen. Turvallisuusohjeiden tulee olla kirjallisena yksikössä
esimerkiksi turvallisuuskansiossa.
Kirjalliset turvallisuusohjeet eivät vielä takaa turvallisuutta vaan ne ovat lopputulos.
Ennen kansioon laittamista yksikkö valmistelee ohjeet eli pohtii miten yksikössä toimitaan eri vaaratilanteissa, jotka on riskien arvioinnin kautta havaittu. Toimintatapa täytyy
opettaa koko henkilökunnalle ja sen jälkeen
toimintatapa testataan ja harjoitellaan käytännössä. Harjoituksen tulosten perusteella
ohjeita korjataan ja kehitetään. Henkilökunnan tulee sisäistää yhteisesti tehdyt ohjeet.
Johtajuuden merkitys palo- ja pelastustilanteessa on kirjattu moneen harjoitus- ja onnettomuusraporttiin. Sen merkitystä ohjeistuksessa ei voi väheksyä. n
Lähteitä:
D-TUTKINTA D2/2009Y, tulipalo sairaalan leikkaussalissa. http://www.onnettomuustutkinta.fi/Etusivu/
Tutkintaselostukset/Muutonnettomuudet/Muutonnettomuudet2009
B1/2007Y Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla
25.1.2007 ja katsaus eräisiin muihin hoito- ja huoltolaitospaloihin. http://www.onnettomuustutkinta.fi/Etusivu/
Tutkintaselostukset/Muutonnettomuudet/Muutonnettomuudet2007/1210772987875

LOVe-lääkehoidon osaaminen verkossa
Mirjam Holma

Opetusylihoitaja
Vaasan keskussairaala

Lääkehoidon osuus potilaan hoidossa
on Suomessa merkittävä. Siitä syystä
lääkehoidon osaamisellakin on erittäin
suuri merkitys. Valvirassa on viime vuosina käsitelty yhä lisääntyviä valituksia
koskien potilaan virheellistä lääkitystä.
Samaan aikaan terveydenhuoltoalalla
on eletty kulttuurissa, jossa lääkehoidon osaamista ei ole tarvinnut osoittaa
kirjallisesti valmistumisen jälkeen. STM
reagoi ongelmaan ja arvioi ohjeet Turvallisessa lääkehoito-oppaassa 2005: 32.
KYS ja PKSS alkoivat kehittää ohjelmaa
osaamisen nostamiseksi noin viitisen
vuotta sitten. Tuloksena syntyi LOVeohjelma, jossa tenttijä osoittaa lääkehoidon osaamisensa neljässä eri kategoriassa.

LOVe Vaasan keskussairaalassa
Vaasan keskussairaalassa LOVe otettiin täydennyskoulutusohjelmaan terveydenhuollon
laillistetuille ammattihenkilöille (esim. sairaanhoitajat) noin kaksi vuotta sitten. Hoitoyksiköissä ohjelmaa on toteutettu resurssien
mukaan. Ensimmäisen ison aallon viimeinen
vuosi on juuri alkamassa. Näiden kolmen
vuoden aikana Vaasan keskussairaalan kaikki sairaanhoitajat, kätilöt, röntgenhoitajat ja
laboratoriohoitajat (KLF) päivittävät oman
iv-lupansa. Psykiatriassa sairaanhoitajat suorittavat lääkehoidon osaamisen perusteet, josta saavat todistuksen. Muutama osasto/pkl on
nyt urakkansa tehnyt ja noin puolet on puolivälissä. Loppujen osalta on alkamassa tiukka
loppukirin vuosi.

Vilkasta keskustelua
LOVen suorittaminen verkossa on jakanut
mielipiteitä, mikä on näkynyt mm. vilkkaana kahvipöytäkeskusteluna. Tenttimisissä
ei kaikesta huolimatta ole ollut suurempia
vaikeuksia. Tentit ovat pääosin menneet läpi
ensimmäisellä kerralla. Epäonnistuminen on
sattunut useimmin iv-laskuissa. Muutamille
tentin uusiminen on käynyt raskaaksi. Osastonhoitajille on annettu ohjeet tuen järjestämisestä etenkin tentin uusijoille mm. matematiikan opetuksen muodossa.
Yhtä lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin
kaikkien terveyskeskusten kanssa saatiin allekirjoitettua sopimukset LOVe-ohjelman
käytöstä kesällä 2011. Siitä lähtien terveyskeskukset ovat järjestäneet LOVe-tenttinsä täysin
itsenäisesti. Käyttäjätunnukset ja käyttäjätuki
on tullut Vaasan keskussairaalasta. LOVesuorituksia on terveyskeskuksissa päästy suorittamaan ja viestit kentältä ovat olleet positiivista.

Onnistunut pilotointi
LOVe-suoritusten pilotointi toteutettiin yhteistyönä alueen ammattikorkeakoulujen
kanssa jouluna 2011. Kokeilu tehtiin ensimmäistä kertaa. Käyttäjätunnukset luotiin
noin 20 valmistuvalle sairaanhoitajalle, jotka
olivat hankkineet vuoden 2012 alusta työpaikan Vaasan keskussairaalasta. Tenttitilat
saatiin oppilaitoksista ja tentit valvottiin keskussairaalan tentinvalvojien toimesta. Lähes
kaikki onnistuivat saamaan tentin läpi ensimmäisellä kerralla. Palaute organisaatiosta
on ollut hyvää, koska tällä tavoin iv-lupien
myöntäminen uusille hoitajille nopeutui huomattavasti.
Vaasan keskussairaalassa on tehty mittava
työ LOVe -osioiden käännösten kanssa. Tähän mennessä kaikki osiot ABOa lukuun ottamatta on käännetty ruotsiksi. SPR ABOn
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omistajana huolehtii ABOn käännöstyöstä.
Viimeisin tieto käännöstyön valmistumisesta
on helmi-maaliskuulla 2012.
V. 2012 alusta LOVe laajeni koskemaan myös
nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattilaisia (esim. lähihoitajat, perushoitajat jne.)
Vaasan keskussairaalassa. Ammattiryhmät
suorittavat LOVesta Lääkehoidon osaamisen
perusteet (LOP)-osion. Myös sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille on tarjottu mahdollisuutta ottaa ohjelmistoonsa Turvallisessa
lääkehoidon oppaassa esitellyt osiot. Heille on
annettu myös mahdollisuus hyödyntää wwwsivuillamme olevia LOVe-lomakkeita.

Varmuutta ja struktuuria
potilaan lääkehoitoon
LOVe on saanut henkilöstöltä alun muutosvastarinnan jälkeen myös paljon kiitosta. Sitä
on tullut erityisesti sen vuoksi, että sen on
huomattu tuovan struktuuria ja varmuutta
potilaan lääkehoitoon. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen on hyvin todennäköisesti parantanut koko hoitoalan profiilia ja
vastuuta potilaan turvallisesta lääkehoidosta.
Seuraavassa isossa aallossa viiden vuoden
kuluttua voimme toivottavasti todeta LOVesta tulleen pysyvä käytäntö organisaatioomme. Iv-lupien/todistusten päivitystyö jatkuu
tiiviisti. Koko Vaasan sairaanhoitopiirissä
LOVe-koulutusohjelman myötä on otettu iso
harppaus turvallisen lääkehoidon suuntaan.
Yksilötasolla hoitajan vastuu turvallisesta
lääkehoidosta ei milloinkaan siirry muualle,
vaan se on aina henkilöllä itsellään. n

www.laakeosaaminen.fi
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Practicality
Comfort
Security

OneMed-leikkaustekstiili uuteen aikaan
1.
2.
3.
4.

Isokokoiset, erittäin imukykyiset imupalat, uusi rakenne
Uusi siniharmaa kuitukangas, erittäin alhainen irtopartikkelimäärä
Nestesuojana elastinen ja luja monikomponentti pe-kalvo
Valkoinen taustakangas, erittäin alhainen irtopartikkelimäärä - lisää lujuutta
ja mukavuutta
Uudistunut, kasvava ja laadukas tuotevalikoima

OneMed Oy, PL 10, 000321 Helsinki
www.onemed.fi
asiakaspalvelu@onemed.com, puh. 046 714 6800

Henkilökuva: Kyllikki Stålnacke
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Kyllikki Stålnacke

Leikkausosaston sairaanhoitaja
HUS Hyks Jorvin Leikkausosasto

Olen kotoisin Keski-Pohjanmaalta Lohtajalta,
joka kuuluu nykyisin Kokkolaan. Olen asunut
perheeni kanssa Kirkkonummella 29 vuotta.
Valmistuin vajaamielihoitajaksi v. -75, sairaanhoitajaksi Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulusta v. -83 ja erikoistuin leikkausosaston sairaanhoitajaksi v. -88. Opiskelin
myöhemmin vielä työnohjaajaksi. Vuodesta
1984 olen toiminut Jorvin leikkausosastolla
lukuunottamatta 1,5 vuoden työskentelyä terveyskeskuksen vuodeosastolla ennen erikoistumista.

Olen toiminut pitkään gastroenterologisena
vastuuhoitajana. Työskentelen välillä myös
ns. listanvetäjänä ja sijaistan apulaisosastonhoitajaa loma-aikoina. Olen saanut olla myös
mukana saliremonteissa käyttäjien edustajana. Kaikki nämä roolit ovat antaneet jotakin
uutta näkökulmaa työhön.
Perioperatiivinen hoitotyö on muuttunut paljon työurani aikana. Potilashoitotyö on vuorovaikutteisempaa ja kokonaisvaltaisempaa.
Potilas ei ole leikkauksen kohde, vaan voisi
sanoa jopa osallistuva tiimin jäsen.
Aikaisemmin leikkausosasto oli erillinen saareke sairaalan sisällä. Nyt ollaan tekemisissä
enemmän sidosryhmien kanssa. Työympäristö on avoimempi. Välineistö ja tekniikka
ovat kehittyneet ja kertakäyttöiset välineet
lisääntyneet valtavasti. Laparoskooppisen kirurgian tulo on mullistanut gastrokirurgisen
leikkaustoiminnan ainakin hoitajan näkökulmasta. Samoin tietotekniikan käyttö on vuosien myötä lisääntynyt.
Perioperatiivisessa koulutuksessa tulisi painottaa vuorovaikutuksen ja joustavuuden
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merkitystä, joita tiimityöskentely edellyttää.
Mielestäni nykyiset nuoret kollegani ovat saaneet hyvän pohjan koulutuksesta, työkokemus
lisää sitten kädentaitoja. Perehdytykseen on
panostettava riittävästi, kun vastavalmistunut
tulee uuteen työpaikkaan. Ei kannata kiirehtiä liian aikaisin päivystämään ja yötyöhön.
Kokemusta pitäisi kartuttaa ensin päivätyössä, jossa saa kokeneilta kollegoilta apua.
Hyvä perioperatiivinen sairaanhoitaja on
yhteistyökykyinen, innostunut, aktiivinen ja
hyvän tilannetajun omaava tiimityöskentelijä.
Hyvässä leikkaustiimissä jokainen tietää tehtävänsä, jolloin työ sujuu. Jokainen arvostaa
toisen työtä ja muistaa, että yhteistyö on potilaan parhaaksi. Kollegiaalisuus näkyy siinä,
että kokeneempi hoitaja opastaa, tukee ja auttaa kollegaansa. Vastuualueen hoitajat perehdyttävät uudet hoitajat.

jännittävin leikkaus on ollut ensimmäinen
sektio. Toisaalta koskettavinta on ollut uran
alussa ensimmäinen reisiamputaatio.
Tällä hetkellä työpaikallani herättävät eniten
keskustelua HUS:n eri sairaaloiden väliset
toimintojen ja erikoisalojen siirrot sekä sairaaloiden remontit. Myös hoitokirjausten siirtyminen tietokoneelle on nyt ajankohtainen
puheenaihe.
Kotona rentoudun tekemällä käsitöitä ja osallistumalla Suomen Ladun paikallisyhdistyksen järjestämiin erilaisiin retkiin ja toimintoihin. Pilates, jumpat ja sauvakävely pitävät
kuntoani yllä. Uutena harrastuksena on mukaan tullut golf.

Työpaikan tekee viihtyisäksi hyvä yhteishenki
ja mukava työilmapiiri osastolla. Osaston työtehtävien monipuolisuus lisää henkilökunnan
työmotivaatiota.

Leikkausosaston sairaanhoitajien yhdistykseen liityin sen perustamisen alkuaikoina.
Opintopäivät ovat olleet hyviä, ohjelma monipuolista ja näyttelyt ovat aina paikallaan.
Toivoisin yhdistyksen järjestävän alueellista
koulutustoimintaa. Apurahojen jakaminen
on tärkeää, sillä se mahdollistaa osallistumisen useammin koulutuksiin ja kongresseihin.

Urani alussa kokenut hoitaja perehdytti minut
kaikille eri vastuualueille. Silloin oli meillä
vielä enemmän erikoisaloja kuin nyt. Toimin
aluksi pitkään valvovana hoitajana ja sen jälkeen pääsi vasta instrumentoivaksi hoitajaksi
ja päivystämään. Sykähdyttävin ja samalla

Vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle haluaisin sanoa, että ole aktiivinen, kysele, seuraa kokeneiden hoitajien työskentelyä äläkä
loukkaannu ohjauksesta. Me leikkausosaston
sairaanhoitajat olemme tarkkoja aseptiikan
suhteen: siitä ei tingitä, se on osa meitä. n

...oli jäänyt erehdyksessä pois kuvaajan nimi. Kuvat oli ottanut Iina Sundvall. Pahoittelemme tapahtunutta!

Yhdistyksen sivut

Leikkausosastomme on ollut ja on edelleen
monipuolinen osasto. En ole kaivannut muualle. Myös työtehtäväni ovat vaihdelleet. Osastomme on päivystävä leikkausosasto ja erikoisaloina on tällä hetkellä gastroenterologia,
ortopedia, traumatologia, verisuonikirurgia,
plastiikkakirurgia, endokrinologia sekä naistentaudit ja synnytys.
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B rita Kuusela

Vuoden ensimmäistä Pinsettiä valmistellaan kuumeisesti ja pakkanen paukkuu kireimmillään. Kun lehti
on luettavissa, kevät on jo pitkällä. Toivottavasti!
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna kokoontui
Fornan hallitus uudella kokoonpanolla. Tehtävät jaettiin seuraavasti:
Anita Kenakkala, puheenjohtaja ja opintopäivien
koordinaattori. EORNA edustus.
Heli Finnberg, päätoimittaja ja mainosten myynti.
Pia Iven, rahastonhoitaja ja NORNA edustus.
Brita Kuusela, sihteeri.
Sirkka Öhman, jäsensihteeri.
Markku Ylisiurua, kotisivuvastaava.
Minna Ikonen, koulutus- ja opintosihteeri.
Yhdysjäsensihteereinä toimivat Tarja Mäenpää
ja Tytti Okkolin.
Kirsi Mäenpää - Suomalainen NORNA edustus.
Apurahatoimikunta: Anita Kenakkala, Heli Finnberg, Pia Iven, Minna Ikonen ja Brita Kuusela.
Hallitus kokoontuu kahdeksan kertaa kuluvan vuoden aikana.

Yhdistyksen sivut

Terveiset yhdysjäsensihteereiltä!!
Yhdysjäseninämme toimii 24 leikkaussairaanhoitajaa eri puolilla Suomea.
Hallituksen kokouksessa 28.1.2012
uudeksi yhdysjäsensihteeriksi valittiin
Tytti Okkolin Jyväskylästä ja vanhana
jatkaa Tarja Mäenpää, myös Jyväskylästä. Tytti ja minä työskentelemme
samassa työyksikössä.
Tavoitteenamme on saada yhdysjäseniä
yhdistyksemme toimintaan mukaan
verkostoitumalla ja omien opintopäivien tapaamisilla sekä yhdysjäsenpäivän
myötä, jota tänä vuonna vietämme lauantaina 5.5.2012 Helsingissä. Ilmoitamme tarkemman ohjelman myöhemmin.
Yhteistyöterveisin
Tarja Mäenpää

Apurahat julistetaan haettaviksi tässä lehdessä. Yhdistyksen taloudellisen tilanteen ollessa vakaa, päätimme korottaa yhdistyksen myöntämää apurahaa
6000 euroksi keväälle.
Yritykset ovat myös mukana myöntämässä apurahoja ja näin mahdollistamassa koulutustapahtumiin
osallistumista. Kiitos heille!
Viime vuonna aloitettu Pinsetin kehittäminen jatkuu
edelleen. Tarkoituksemme on kehittää lehteä tiedottavampaan suuntaan. Vuoden alusta on yrityksillä mahdollisuus ilmoittaa Pinsetissä edustajavaihdoksista.
Lehden taittajana jatkaa Piia Viikari, samoin jatkuu
yhteistyö Joutsen Median painotalon kanssa.
Fornan logon suunnittelusta julistetaan avoin kilpailu jäsenistölle tai muuten asiasta kiinnostuneille.
Lisää tietoa kotisivuilla ja alla olevassa ilmoituksessa.
Fornan kotisivut ovat uudistuneet. Käyhän katsastamassa! Edelleen toivomme palautetta lehdestä,
kotisivuista, hallituksen toiminnasta. Kotisivuilla on
palautevalikko. Uudet ideat ovat tervetulleita, koskevat ne sitten mitä osa-aluetta yhdistyksen toiminnassa
tahansa. Sana on vapaa.
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät ovat Turussa.
Aurinkoista kevättä toivottelee Brita

Logokilpailu
Yhdistyksen ulkoisen ilmeen
uudistus jatkuu!
Suunnittele yhdistykselle uusi logo.
Kilpailuaika kesäkuun 2012 alkuun.
Voittajalle luvassa 300 € lahjakortti.
Tiedustelut ja kilpailuehdotukset
Markku Ylisiurualle, puh. 040 586 8895
tai sähköpostitse: myty@nic.fi.
Lisätietoa myös yhdistyksen kotisivuilla
www.forna.org.

2013 ja 2014 opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat
Yhdistys hakee vuosille 2013 ja 2014 opintopäivien järjestäjäpaikkakuntia. Jos Teillä on mahdollisuus ja kiinnostusta asiasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Anitaan tai muihin hallituksen jäseniin.
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Yhteistyökumppaneidemme
yritysuutisia
OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen, opintosihteeri
Mölnlycke Health Care Oy

Koulutukset kotimaassa:
n Suomen ensihoitoliiton kevätpäivät 9.-10.3.2012, Hyvinkää
n SASH Anestesiakurssi 15.-16.3.2012, Naantali
n Suomen verisuonihoitajayhdistyksen kevätkoulutus 15.3.2012, Haartmanin sairaala, Helsinki
n Sairaanhoitajapäivät 22.-23.3.2012, Messukeskus, Helsinki
n Lapsikirurgisen potilaan hoito päiväkirurgiassa 16.5.2012, Suomen päiväkirurginen yhdistys ry,
Hotelli Scandic, Tampere
n Tietoa ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.-21.4.2012, Suomen endoproteesihoitajat ry,
Koulutusristeily, Helsinki
n Potilasturvallisuus toimivaksi käytännöksi, Sairaanhoitajaliitto:
11.4. Sokos Hotel Arena, Oulu, 13.4. Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, 23.4. Sokos Hotel Caribia,
Turku, 24.4. Sokos Hotel Presidentti, Helsinki, 25.4. Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola, 26.4. Sokos
Hotel Villa, Tampere ja 27.4. Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki.
n XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 27.-28.9.2012, Oulu
n Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät 11.-12.10.2012, Turku

Koulutukset ulkomailla:

nAseptic Surgery Forum 3.-4.4.2012, Pariisi
n 6th Congress of the European Operating Room Nurses Association 26.-29.4.2012, Lisboa, Portugal
n10th Wcna World Congress for nurse anestethic, 26.-29.5.2012, Ljubljana, Slovenia
nAfPP 2012 48th Congress and Exhibition, 18.10.2012, The ICC, Birmingham

APURAHAT 2012

Anu Isohanni-Jämsä on palannut äitiyslomalta ja aloittanut 9.1.2012 aluepäällikkönä Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan
alueella. Anuun voit ottaa yhteyttä BARRIER® leikkaussalituotteiden, asiakaskohtaisten Procedure Pak® leikkauspakkauksien tai Biogel® leikkauskäsineiden
tiimoilta.

Anu Isohanni-Jämsä
Gsm 040 504 1144
anu.isohanni-jamsa
@molnlycke.com
Ira Pernu on palannut äitiyslomaltaan ja
aloittanut 7.12.2011 Biogel-leikkauskäsineiden tuotespesialistina alueena koko
Suomi.

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 6000 €.
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 30.3.2012. Hakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena ja osoittaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat
r.y.:n hallitukselle 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.

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 450 €. 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 Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen
jättöpäivä on 30.3.2012.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Suomen 3M 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.

Endomed 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 Endomed Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.3.2012.
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.

Yhdistyksen sivut

Suomen 3M Oy
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

Ira Pernu
Gsm 040 5422 644
ira.pernu
@molnlycke.com
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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 30.3.2012.
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 600 €. 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 30.3.2012.
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.

Yhdistyksen sivut

Link Oy
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n
jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 200 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Link Oy:n ja yhdistyksen
hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä
on 30.3.2012.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Link –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 2200 €. 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 30.3.2012.
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.

Kimberly Clark
julistaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 600 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Kimberly Clarkin ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen
jättöpäivä on 30.3.2012.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Kimberly Clark –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 30.3.2012.
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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Parempaa hoitoa useammille potilaille
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, Pitäjänmäentie 14, 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)

