pinsetti
S U O M E N L E I K K A U S O S A S TO N S A I R A A N H O I TA J AT RY : n A M M AT T I L E H T I

Lastenkirurgia

3
2012

pinsetti
MEDIATIEDOT

SISÄLTÖ 3/2012

Pinsetti

Puheenjohtajalta............................................................... 4

on Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n ammattilehti.
Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, sairaalatarvikeyrityksille,
tukimaksun maksaneille ja lehden tilanneille.

Julkaisija

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.org
Sähköposti forna@forna.org

Toimitusneuvosto

Päätoimittaja Heli Finnberg
heli.finnberg@ppshp.fi, gsm 050 370 1020
Anita Kenakkala
Brita Kuusela
Pia Iven
Sirkka Öhman
Tytti Okkolin
Tarja Mäenpää
Soile Rummukainen
Markku Ylisiurua
Minna Ikonen
Ulla Niskanen

Pinsetin tilaukset ja osoitteenmuutokset

Päätoimittajan palsta....................................................... 5
Kallon epämuodostumien hoito.................................... 6
Biohajoavat kiinnittimet lasten traumatologiassa...... 8
Lasten murtumahoito................................................... 10
Lasten urologiset leikkaukset....................................... 14
OYS:n lasten leikkausosasto esittäytyy....................... 16
Lastensydänkirurgia vuonna 2012 . ........................... 20
Lastenkirurgin päivystysviikonloppu........................ 24
Yhteistyöllä pienikin pärjää......................................... 26
Lyhytjälkihoitoinen selkäkirurgia............................... 28
Kipupotilaiden hoito..................................................... 30
Potkua päivään / Kahvakuulaharjoitteluohjeet........ 32

Sirkka Öhman
Justeerintie 17, 96460 Rovaniemi
sirkka.ohman@pp.inet.fi

Leikkaustiimin tarkistuslista....................................... 34

Tilaushinta

6th Eorna congress........................................................ 35

Vuosikerta 40 €, ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Opiskelijalehtitilaus 17 € ja yhdistyksen jäsenmaksu 20 €/vuosi,
sisältää Pinsetti-lehden.

Tunnelmia Lissabonista Eorna-kongressista............. 36

Ilmoitusmyynti

Henkilökuva: leikkaushoitaja Sinikka Hiltunen....... 37

Heli Finnberg
heli.finnberg@ppshp.fi, gsm 050 370 1020
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden
kuluessa lehden ilmestymisestä.
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Taitto

Graafinen suunnittelija Piia Viikari
aineistopankki@gmail.com, gsm 040 549 7519
www.piiaviikari.com

Painotiedot

Valtakunnalliset opintopäivät 11.-12.10.2012............ 38
Yhdysjäsenverkosto 2012.............................................. 40
Opinto-ja koulutussihteerin palsta.............................. 41
Yhdysjäsensihteeriterveiset.......................................... 41
Syksyn 2012 apurahat.................................................... 41

ISSN 1236-8237
Painosmäärä 2500 kpl
Joutsen Median painotalo

Kansikuva: Turvallisesti unessa OYS:n lasten leikkausosastolla.
Kuva: Juha Saarinen

4

|

Pinsetti 3/2012

seuranta. Tällöin pelkät tiedot eivät usein riitä; toisaalta viisautta ei voi olla ilman perusasioiden osaamista.
Aina on muistettava, että hoito ei saa olla vaarallisempi
kuin tauti, kahdesta vaihtoehtoisesta ratkaisusta yksinkertaisempi – usein ei-operatiivinen – on tavallisesti se
oikea. Riskittömiä leikkauksia ei ole ja potilaan paras
on se tärkein.
(Lainaus: Lastenkirurgiaa, s.6., Ilmo Louhimo, Jari Peltonen, Risto
Rintala, 2000. Kandidaattikustannus Oy)

PUHEENJOHTAJALTA

Anita K enakkala

Työpaikoille palailee ruskettuneita ja iloisia ihmisiä
kesälomiltaan. Toiminta alkaa normalisoitua leikkausosastoilla, kun kaikki salit avataan kesäsulkujen
jälkeen.

Mitä lastenkirurgia on?
Kuten pediatria on eriytynyt sisätautiopista, myös
lastenkirurgia on muodostunut omaksi spesialiteetikseen Suomessa 1950-luvun alussa. Lastenkirurgia on
laajasti otettuna lapsille tehtävää kirurgiaa. Suomessa
sen ulkopuolelle jäävät nykyisin silmäkirurgia, korva-,
nenä- ja kurkkutaudit sekä osa neurokirurgiaa. Lisäksi
Huuli- ja suulakihalkiokeskus (HUSUKE) hoitaa plastiikkakirurgisin voimin lasten kasvoanomaliat. Ortopedien ja lastenkirurgien työjako on liukuva.
Kirurginenkin tauti on tietenkin aina vain osaongelma, joka on suhteutettava lapsen kokonaisuuteen, mukaan lukien äiti ja muu perhe. Hoitovastuu ei supistu
leikkaamiseen, vaan siihen liittyy välttämättä myös
esi- ja jälkihoito, usein koko lapsuuden ajan kestävä

Vuosikokouskutsu

Olemme hallituksessa työstäneet isoja projekteja ja
työstäminen jatkuu vielä. Kotisivujen uuden ylläpitäjän
kanssa kehittelemme omaa jäsenrekisteriä ja muita jäsenasioiden hoitamista helpottavia polkuja.
Norna kongressin 21.5.-23.5.2014 järjestelyt ovat jo lähteneet hyvin käyntiin, vaikka töitä riittääkin vielä.
Tarkoitus olisi saada Pinsetti-lehti sähköisesti luettavaan muotoon tavallisen lehden rinnalle. Sen pääsisi
lukemaan jäsennumerolla verkossa.
Yhdistyksen merkkiä ollaan myös modernisoimassa.
Logokilpailu on päättynyt ja syksyn aikana asia tulee
päätökseen.
Hyvää syksyn alkua siis! Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi meidän valtakunnallisille opintopäivillemme
11.10.-12.10.2012 Turkuun.
Kotisivuillamme (www.forna.org) ja tässä Pinsetti-lehdessä on opintopäivien ohjelma ja muuta informaatiota
päivistä.
Anita

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Turun opintopäivien yhteydessä,
Radisson Blu Marina Palace Hotelli, Turku, (luentosali 1), 11.10.2012, klo 11-12.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen (11§) määräämät asiat ja sääntömuutokset.
Vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat ovat jäsenistön luettavissa kotisivuilla syyskuun alusta
alkaen. Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Heli Finnberg

Kesä on takana ja syksyn työt haasteineen odottavat.
Vuoden 2012 kolmas Pinsetti käsittelee useita mielenkiintoisia aihealueita. Pääteemana on lastenkirurgia.
Työskenteleminen lapsipotilaan kanssa tuo omat lisähaasteet leikkausosastolla työskentelyyn. Toiminta on
sovellettava lapsen ja nuoren ikä- ja kehitystasoa sekä
perheiden tarpeita vastaavaksi. Tällä osa-alueella ilmenevät monet intuitiivisen ja näkymättömän ammattitaidon ulottuvuudet.
Leikkausvalmisteluissa tulee huomioida lapsen ja nuoren kehitysvaiheet, kehitystaso ja aikaisemmat sairaalakokemukset. Eri ikäkausiin sisältyvä ajattelun taso
heijastuu toimenpiteeseen kohdistuviin fantasioihin ja
pelkoihin (vrt. Flinkman ja Salanterä 2004). Luontevasti näistä voidaan keskustella lapsen, nuoren ja vanhempien kanssa leikkausta edeltävien valmisteluiden
yhteydessä.
Psyykkinen valmistelu heijastuu lapsen ja nuoren turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta myöhempiin sairaalakokemuksiin. Vanhempien kokema turvallisuus
ja luottamus hoitoon taas heijastuvat lapseen. Näistä
muodostuu leikkausvalmistelujen kolmio, joka ajatusmallina antaa struktuurin leikkausvalmisteluihin. (Sairaanhoitajaliitto, Sairaanhoitaja-lehti, julkaisut, arkisto
9/2004, Preoperatiivisten valmistelujen kehittäminen
OYS:n lasten ja nuorten klinikassa)

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksestasi!
Jäsensihteeri Sirkka Öhman
Justeerintie 17, 96460 Rovaniemi, sirkka.ohman@pp.inet.fi

Tämän lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittelee ”Potilasturvallisuutta taidolla” -ohjelman puitteissa yhdessä Potilasturvallisuusyhdistyksen, Valviran ja
Potilasvahinkokeskuksen kanssa projektia ”Leikkaustiimin tarkistuslista käyttöön koko maassa”. Aihe on
ajankohtainen niin valtakunnallisesti kuin globaalistikin.
Me leikkaushoitajat työskentelemme yhdessä haastavimmista ammateista. On tilanteita, jolloin joudumme
työskentelemään jopa 4-6 tuntia intensiivisesti ilman
taukoja. Meidän täytyy hallita erilaisia toimenpiteitä,
teknisiä laitteita, tietokoneohjelmia ja olla mukana jatkuvassa uusien työhön liittyvien asioiden kehittämisessä. Olemme pitkissä leikkauksissa mitä erilaisimmissa
työskentelyasennoissa, joskus hyvin staattisissakin.
Tämän takia meidän tulee huolehtia fyysisestä kunnostamme, kuitenkaan psyykkistä puolta unohtamatta.
Lehdessä on työhyvinvointiin liittyvä artikkeli ”Potkua
päivään”, jossa kerrotaan OYS:n leikkausosastolla tehdystä pilottihankkeesta: juoksukoulu henkilökunnalle.
Mukana tässä lehdessä on myös kahvakuulajumppa,
joka on erinomainen liikuntamuoto tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisyssä.
Toivottavasti saatte Pinsetistä uutta tietoa ja puhtia tulevaan syksyyn!
				
Terveisin Heli
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Kallon epämuodostumien hoito
Willy Serlo

professori, ylilääkäri

George Sandor

professori, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri

Niina Salokorpi

neurokirurgian erikoislääkäri

Leena Ylikontiola

suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri

Juha-Jaakko Sinikumpu

lastenkirurgian erikoislääkäri
Oulun Yliopistollinen Sairaala

Kallo muodostuu yhteensä 22 erillisestä
luusta, jotka kallon kasvun myötä luutuvat kiinni toisiinsa. Pään luista ainoastaan alaleukaluu kiinnittyy toiseen
luuhun liikkuvalla nivelellä. Osa pään
luista muodostaa pääkopan, luisen suojatun tilan, joka varjelee hyvin aivoja ja
muita tärkeitä keskushermoston rakenteita. Pääkopan muodostavat luut ovat
otsaluu, päälaenluut, ohimoluut, takaraivoluu, kitaluu ja seulaluu; yhteensä
kahdeksan luuta. Muut kallon luut muodostavat kasvojen alueen rakenteita.
Vastasyntyneellä lapsella kallon luiden väliset saumat ovat normaalisti avoimia, toisiinsa luutumattomia, jotta pään kasvu on mahdollista. Luiden joustavuus toisiinsa nähden
on tärkeää synnytyksen onnistumiseksi, sillä
kallo joustaa ja antaa periksi äidin synnytyskanavassa. Kallon kasvu tapahtuu kallonpohjasta käsin, kallonsaumat ohjaavat kasvun
suunnan. Kallon kasvu riippuu olennaisesti
aivojen kasvusta. Jokainen kallon saumoista
voi luutua kiinni ennenaikaisesti, mikä johtaa pään poikkeavaan muotoon riippuen sii-

tä, mistä saumasta on kysymys. Yksittäisen
sauman ennenaikainen luutuminen ei pysäytä pään kasvua, vaan kallo jatkaa kasvuaan
muiden saumojen kohdalla. Tästä seuraa, että
kallon muoto kehittyy poikkeavaksi.
Kallon kasvun häiriintyminen johtaa paitsi
pään poikkeavaan, esimerkiksi pitkänomaiseen, venemäiseen pään muotoon, myös mahdollisesti hermostollisiin ja psykologisiin häiriöihin. Saumojen luutumishäiriön hoitona
on sen vuoksi kallon muotoa korjaava leikkaus, joka mahdollistaa kallon laajenemisen ja
aivojen kasvun.
Kallon saumojen luutumishäiriöt ovat melko yleisiä synnynnäisiä epämuodostumia, ja
niitä esiintyy Suomessa arviolta noin 70-80
vuodessa. Useimmat kraniosynostoosit (kallon saumojen luutumiset) ovat ns. sporadisia, eli ne eivät johdu yksittäisistä perintötekijöistä. Vain noin kaksi prosenttia kaikista
kraniosynostooseista on periytyviä. Perintötekijöiden perusteella syntyneitä kallon kasvuhäiriöitä tunnetaan useita, ja ne kaikki ovat
verrattain harvinaisia oireyhtymiä. Tavallisimmat oireyhtymät, joissa on merkittäviä
kallon poikkeavuuksia, lienevät Apertin ja
Crouzonin syndrooma.

takaosan synostoosi aiheuttaa niskaan päin
kapenevan kallon, jossa otsa on leveä ja korkea. Pään ympärysmitta, jota kaikilta lapsilta
neuvolassa rutiininomaisesti mitataan, suurenee ja pään muoto on sen verran tyypillinen,
että venekallo tunnistetaan silmämääräisesti.
Saumojen luutumishäiriö varmistuu röntgenkuvauksessa, joka mieluiten tehdään lopullisessa hoitopaikassa.

Venekallon leikkaushoito
Leikkaus tehdään potilaan ollessa yleensä vatsa-asennossa. Leikkaus aloitetaan päänahan
poikittaisella, päälaen yli korvan seudusta toisen korvan seutuun yltävällä ihoviillolla, joka
tehdään”siksak”-tyyppisesti. Perinteisessä kranioplastiassa uudelleen avatut saumat jätetään
usein vapaiksi, avoimiksi. Venekallon varhaisleikkauksessa luutunut sauma poistetaan
ja ohimoluut vapautetaan. Näin kallo pääsee
jo leikkauksen aikana muotoutumaan. Pään
kasvaessa muotoutuminen jatkuu vielä noin
kolme kuukautta. Muissa kallonsaumojen
korjausleikkauksissa kallon luut joudutaan
leikkauksessa muotoilemaan ja kiinnittämään
haluttuun asentoon.

Venekallo
Venekallo on yleisin yksittäisistä kallon saumojen ennenaikaisista luutumisista. Venekallossa päälaella oleva pitkittäinen (sagittaalinen) sauma luutuu kiinni, jonka jälkeen pään
leveyskasvu pysähtyy. Pää jatkaa kasvuaan
pituussuunnassa, ja siitä tulee veneen mallinen. Tyypillinen pitkä ja kapea venemuoto
on seurausta joko koko sagittaalisauman tai
sen etuosan synostoosista, kun taas sauman

Kuva3. Leikkauksessa poistetaan luutunut sagittaalisauma sekä tehdään avauksia temporaaliluuhun.
Näin kallo pääsee lyhenemään ja levenemään. Jos
leikkaus tehdään alle ½ vuoden ikäiselle, on duuran
luuta muodostava kyky niin hyvä, että jätetyt luudefektit luutuvat. Alla leikkauskuva. Tässä potilas
makaa vatsallaan otsa alaspäin ja takaraivo ylöspäin. Poistetut luualueet näkyvät.

Kuva 3b.

Lastenkirurgia

Ennen leikkausta

Kuvat 1 ja 2. Venekallossa sagittaalisauma on luutunut enneaikaisesti. Kallo ei pääse kasvamaan leveyssuunnassa
Kompensatoorista kasvua tapahtuu otsassa ja takaraivolla. Kallosta tulee kapea ja pitkulainen, otsa prominoivaksi.

2 vuotta leikkauksen jälkeen

Kuvassa 4 nähdään, miten kallo muotoutuu leikkauksen seurauksena. Kallo lyhenee ja kasvaa korkeutta. Sivukuvassa kallo ”pyöristyy” normaalimalliseksi.
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Kietosauman luutuminen
(Plagiocephalia)
Niin kutsutut koronaalisaumat kulkevat päässä ohimonseudussa vauvan etuaukileesta
kummallekin sivulle päin. Tällaisen koronaalisauman luutuminen aiheuttaa toispuoleisena vinokalloisuutta, joka ilmenee kasvojen ja
silmien seudun epäsymmetrisyytenä.
Kuva 5. Plagiocephaliassa toinen koronaalisauma on luutunut.
Kompensatoorista kasvua haetaan otsan toiselta puolelta, ja kallo
muuttuu huomattavan
epäsymmetriseksi.

Tekniikka ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. Titaanilevyjen kiinnityksessä käytettävät
ruuvit ovat nykyään itseporautuvia ja itsekairautuvia. Muovilevyjen kiinnityksessä käytettäville ruuveille pitää ensin porata reikä, sitten kairata ja lopuksi ruuvata ruuvi paikalle.
Tämä on työlästä, etenkin jos ruuveja tarvitaan kymmeniä. Nykyään tämäkin tekniikka on helpottunut. Ruuville (tai oikeammin:
nastalle) porataan reikä, nasta työnnetään
paikalleen erityisellä asettimella, joka lopuksi
ultraäänellä sulattaa ruuvin kiinni luuhun ja
muovilevyyn.

Koronaalisauman luutuminen on toiseksi
yleisin yksittäisten saumojen luutumisista venekallon jälkeen.

7

Syndroomiin liittyvien
kraniosynostoosien hoito
Syndroomiin liittyvissä kraniosynostooseissa
on yleensä kyse useiden saumojen ennenaikaisesta luutumisesta. Kallo on pieni, ja leikkauksessa täytyy paitsi parantaa kallon muotoa, myös kasvattaa kallon tilavuutta. Tämä
voidaan perinteisesti tehdä muotoilemalla
kallo suuremmaksi ja kiinnittämällä vapautetut luut toisiinsa sulavilla muovilevyillä
tai titaanilevyillä. Tällä tavalla saavutetaan
kuitenkin vain rajallinen tilavuuden kasvu.
Jos tavoitellaan laajempaa tilavuuden lisäystä,
käytetään ns distarctio-cranioplastiaa. Tässä
menetelmässä kallon tilavuutta kasvatetaan
asteittain käyttäen kallon luuhun kiinnitettyä
pidennyslaitetta. Halutun laajennuksen jälkeen ja luiden luuduttua uuteen asentoon pidennyslaitteet poistetaan. Röntgenkuvauksia
haittaavia metalli-implantteja ei jää jäljelle.

              

Otsasauman luutuminen
(Trigonocephalia)
Jos lapsen otsalla on näkyvissä tai tunnettavissa pystysuuntainen luuharjanne, se tarkoittaa
otsan ns. metooppisen sauman luutumista.
Sauman luuduttua ennenaikaisesti pään muoto on luutumisen johdosta kolmiomainen,
jolloin otsa saa ylhäältä katsoen ”päärynämallisen” muodon. Trigonocephalia käsittää neljä
prosenttia kaikista yksinkertaisista craniosynostooseista.

Plagiocephalian ja
trigonocephalian leikkaushoito

Kuvat 6 ja 7. Plagio- ja trigonocephaliassa otsaluu
irroitetaan ja muotoillaan mahdollisimman anatoomiseksi. Luuosat kiinnitetään toisiinsa kudoksiin liukenevilla muovilevyillä. Korkealuokkaisia
levyjä on saatavilla kotimaisiakin.

Kuva 8.Leikkauskuva otsaluun muotoilusta. Kuvassa näkyy biodegradoituva muovilevy, joka tässä tapauksessa on kiinnitetty kalloluun sisäpinnalle.

Kuva 9. Kallon laajentaminen distarktorilla. Kuvassa 9a pidennys on meneillään. Ihon läpi tulevat
pidennysaisat näkyvät ”antenneina”. Kuvassa 9b
”antennit” on irroitettu ja koko fiksaatiolaite on
ihon alla.

Kraniosynostoosileikkauksen
anestesia
Kallon epämuodostumaleikkausten anestesia
on vaativaa. Potilaat ovat pieniä ja verenhukka
voi olla potilaan kokoon nähden huomattava.
Koska kirurgit työskentelevät kallon, joskus
kasvojen ja suunkin alueella, anestesiatiimi
ei juurikaan pääse potilasta ”visuaalisesti”
valvomaan. Näin kaikki intubaatioputket,
arteriakanyylit, keskuslaskimokanyylit, lämpömittarit ym. tarvittavat valvonta- ja anestesiahoitolaitteet, letkut ja anturit tulee olla
huolella ja turvallisesti asennettuna ennen
leikkauksen alkua. uu

Lastenkirurgia

Leikkaus tehdään potilaan ollessa selällään.
Poikittaisesta viillosta paljastetaan kallon
etuosa sekä silmäkuoppien yläosa. Otsaluu ja
silmäkuoppien yläharjanne irrotetaan. Kallon
luut muovataan halutun malliseksi ja kiinnitetään haluttuun asentoon. Nykyään käytetään
yleensä kudoksissa liukenevia muovilevyjä.
Näiden muovilevyjen kehityksessä suomalaiset tutkijat ja teollisuus ovat olleet alan edelläkävijöitä. Joissakin tilanteissa joudutaan
lisäksi käyttämään tukevia mini-titaanilevyjä
ja ruuveja. Sulavien levyjen etuna on niiden
röntgennegatiivisuus (levyt eivät häiritse röntgenkuvauksia), jolloin leikkausalueen paranemista on helpompi seurata. Sulavat levyt tulee
saada leikkauksessa täysin pehmytkudoksen
alle, jotta ei syntyisi avoimen leikkaushaavan ärsytysreaktioita tai infektiota. Nykyiset
muovilevyt ovat niin hyvin siedettyjä, että ne
voidaan turvallisesti sijoittaa myös kalloluun
sisäpuolelle, jolloin levyistä ei ole kosmeettista
haittaa, eivätkä ne ole otsan ihon alla palpoitavissa kuten metallilevyt.
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Leikkausten ajoitus ja
keskittäminen
Venekallon leikkaus ajoittuu optimaalisesti
nykyään 3-6 kuukauden ikään. Plagio- ja trigonokefalian leikkaukset ajoitetaan noin 1-1½
vuoden ikään. Muut leikkaukset suunnitellaan yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan.
Vaikeimmat syndroomiin liittyvät korjaukset joudutaan tekemään vaiheittain. Ensimmäisen elinvuoden aikana turvataan kalloon
riittävä tilavuus aivojen kasvulle, keskikasvot
korjataan 4-12 vuoden iässä ja purennan ja
ulkonäön lopullinen korjaus tehdään 12-17
vuoden iässä.
Venekallon leikkauksia tehdään Suomessa
useimmissa yliopistosairaaloissa. Vaativammat leikkaukset on asetuksella keskitetty vain
muutamiin keskuksiin.

Koulutus ja tutkimus

Lisälukemista

Craniofaciaalikirurgia on alana verraten pieni
ja siihen osallistuu osaajia usealta ”perinteiseltä” kirurgiselta erikoisalalta. Koulutusta ei
juuri paikallisesti ole tarjolla, vaan koulutus
haetaan ulkomaisista kongresseista, kursseista ja vierailuista isoissa kansainvälisissä keskuksissa. Craniofaciaalikirurgisissa leikkauksissa muotoillaan ja kiinnitetään kallon ja
kasvojen alueiden luita sellaisilla tekniikoilla,
jotka eivät ole laajasti käytössä muilla kirurgian osa-alueilla. Näitä tekniikoita harjoitellaan laboratorio-olosuhteissa, jotta käytettävät
välineet, sahat ja porat sekä leikkaustekniset
työvaiheet tulevat tutuiksi. Oheisessa kuvassa
harjoitellaan lampaan suoliluulla craniotomin
toimintaa luun muotoilussa.

Aiheesta kiinnostuneet voivat katsoa lisätietoja Oulun Craniofaciaalikeskuksen internetsivuilta osoitteesta http://www.psshp.fi/craniofaciaalikeskus.

Kuva 10. Kalloluun muotoilua harjoitellaan laboratorio-olosuhteissa. Tässä
harjoitellaan luun muotoilua craniotomilla.

Kiitokset
Valokuvat 3b, 5 ja 8 ovat Oulun Yliopistollisen Sairaalan valokuvauslaboratorion ja kuvat
10-12 Oulun Yliopiston valokuvauslaboratorion ottamia. Piirrokset ovat esh Kaisa Rahkon
käsialaa. Heille lämpimät kiitokset. n

Kuva 11. Craniofaciaalikirurgian ”ajokorttikoe”: Poran käyttöä harjoitellaan
raa’an kananmunan kuoren ”kuorimisella”. Neljäsosa munankuoresta poistetaan
erikoisporalla siten että alla olevat kalvot
säilyvät ehjänä. Kokeilkaa!!

Kuva 12. Leikkauksen suunnittelussa
käytetään tällaisia pikamalleja apuna.
Mallien tarkkuus on noin 0,2 mm. Mallia voidaan työstää samoilla välineillä
kuin kallon luuta ja harjoitella leikkausta sekä suunnitella osteotomialinjoja.

Biohajoavien kiinnittimien käyttö lasten traumatologiassa
Juhani Merikanto

Dosentti, lastenortopedi, KSKS

Juha-Jaakko Sinikumpu
Lastenkirurgi, OYS

Lastenkirurgia

Johdanto
Miksi elimistössä hajoavien kiinnittimien
käyttö on perusteltua, erityisesti kasvavilla
lapsilla?
– Biohajoava materiaali häviää vähitellen noin
kahden vuoden aikana, jolloin luunmurtuman biologista paranemisprosessia ei häiritä.
Metalli-implantteja käytettäessä metalli tukee luuta ja estää kuormituksen aiheuttaman
edun (ns. Stressshielding). Biohajoavia puikkoja voidaan viedä kasvulevyn läpi, koska
materiaalin liuetessa pois kasvulevy sulkee
kanavan.
– Biohajoavat materiaalit eivät näy läpivalai-

sussa tai rtg-kuvissa. Laittovaiheessa voidaan
käyttää läpivalaisussa näkyvää johtopiikkiä,
joka toimenpiteen lopussa poistetaan. Murtuman paranemista voidaan röntgenkuvissa seurata metallimateriaalin häiritsemättä.
Myös magneettikuvat ovat laadullisesti parempia, koska ei ole metallin aiheuttamaa kuvahäiriötä (artefaktia).
– Kiinnittimien poistoa ei tarvita. Nämä toimenpiteet tapahtuvat pääsääntöisesti päiväkirurgiassa. Suomessa on perinteisesti ollut
vallalla käytäntö, että iso osa metallisista implanteista poistetaan, erityisesti lapsilla. Tietysti poikkeuksiakin on; esimerkiksi skolioosikirurgian implantit jätetään. Poistotoimenpide
aiheuttaa yhteiskunnalle ja myös lapsen huoltajille kustannuksia, kuten sairaalamaksut, ja
ansionmenetyksen. On laskettu, että tällä hetkellä kokonaiskustannukset esimerkiksi yhdestä kyynärvarren intramedullaari-implant-

Kuva 1. Humeruksen mediaalinen epikondyylimurtuma, kiinnitys bioruuvilla.

tien poistosta ovat noin 1550 €. Kyseessä on
merkittävä vuositason kustannus yhteiskunnalle. On myös tarpeellista huomioida psykososiaalinen stressi, kun lapsi joutuu olemaan
erossa vanhemmistaan. Implantin poistoleikkaus tehdään yleisanestesiassa ja se aiheuttaa
kipua. Usein leikkauksesta myös seuraa parin
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Kuvat 2 ja 3. Tibian alaosan kasvulevymurtuma (Tillaux). Alkuvaihe ja 6 viikkoa leikkauksesta.

Historiallista taustaa
Liukenevien kiinnitysmateriaalien käyttö
on ikivanhaa. Jo Galen (129–199 BC) käytti
lampaansuolesta tehtyjä ompeleita. Sittemmin samankaltaista ommelmateriaalia, kuten kromikatgut, oli kirurgiassa käytössä jo
1800-luvulla (Lister 1827–1912). Sittemmin
polyglykolihapon pohjalta kehitetyt suturaatiomateriaalit (PGA, Dexon, PDS, American
Cyanamid Company 1962, Davis and Geck
1970), ovat olleet pohjana myöhemmin kehitellyille biohajoaville kiinnitysmateriaaleille.
Biohajoavien materiaalien käyttöä ortopedisina implanttimateriaaleina esitti ensimmäisenä Kulkarnin työryhmä vuonna 1966. Polyglykolihapon (PGA) käyttö tässä mielessä
patentoitiin Yhdysvalloissa 1969. Sittemmin
professorit Pentti Rokkanen ja Pertti Törmälä
työryhmineen kehittivät implantteja niin, että
ensimmäinen potilas, jolla oli nilkkamurtuma,
operoitiin Helsingissä marraskuussa 1984. Kehittämistyö tapahtui alkuun Tampereen teknillisessä yliopistossa professori Pertti Törmälän
toimesta. Siitä alkoi valtava tutkimusbuumi ja
materiaaleja kehitettiin edelleen. Alkuvaiheen
fisteliongelmista ja kudosreaktioista päästiin,
kun käytetty väriaine poistettiin ja siirryttiin
polyglykolihappo (PGA)- pohjaisista implanteista polylaktidihappo (PLA)-materiaaleihin.
Näiden implanttien kestävyyttä ja liukenemisaikaa opittiin säätelemään sekoittamalla erilaisia polymeerejä. Materiaalit hajoavat vuosien
aikana niin, että lopputuloksena on hiilidioksidia ja vettä eli elimistöön ei lopulta jää mitään
vieraita aineita. Tällä hetkellä on käytössä neljännen sukupolven polylaktidimateriaali, jonka suurena etuna on se, että siitä valmistettuja
implantteja voidaan laittaa paikalleen tavanomaisilla AO-instrumenteilla.

1980-luvulla vallitsi monien suomalaisten
ortopedien piirissä yli-innostus biohajoavien
kiinnittimien käytössä. Leikkausindikaatiot
olivat joskus kyseenalaisia johtaen komplikaatioihin. Tämä johti siihen, että kriittisesti
ajattelevat ortopedit alkoivat suhtautua kielteisesti näiden materiaalien käyttöön ja alkuinnostus hiipui. Tässä kuitenkin heitettiin
lapsi pois pesuveden mukana ja unohdettiin
näiden materiaalien edut kriittisesti käytettynä, erityisesti lastenortopediassa.
Uusimpana indikaationa on kyynärvarren diafyysin dislokoitunut murtuma. Työryhmämme
on kehittänyt biohajoavan ydinnaulan, jonka
asettaminen tehdään samalla tekniikalla kuin
taipuisien titaaniydinnaulojen (esimerkiksi
TEN), mutta poistamista ei tarvita. Projektissa
on mukana OYS, TAYS, KSKS ja PHKS. Alustavat tulokset tekniikan soveltuvuudesta ovat
lupaavia ja ensimmäinen tekniikkaraportti on
lähtenyt julkaistavaksi. Seurantatuloksia ei vielä ole käytettävissä.
Mahdollisia nykyindikaatioita biohajoavien
kiinnittimien käytölle lasten traumatologiassa:
Yläraajat
l Olkaluun alaosan nivelnastamurtumat
(lateraalikondyyli, mediaalinen epikondyyli)
l Olkaluun suprakondylaarinen murtuma
l Olecranoninmurtuma
l Kyynärvarren (antebrachiumin diafyysi)
murtuma
l Rannemurtuma
Alaraajat
l Polven irtokappale (Osteochondritis dissecans, rustomurtumat)
l Telaluun (talus) irtokappale (Osteochondritis dissecans)
l Syndesmoosiruuvi
l Mediaalimalleolin (sisäkehräs) murtuma
l Sääriluun alaosan kasvulevymurtuma
(esimerkiksi Tillaux)
Käytettävissä on biohajoavia puikkoja (pin)
sekä kanyyliruuveja. Pinnien osalta leikkaustekniikkana on se, että alkufiksaatio tapahtuu
läpivalaisukontrollissa Kirschner- piikeillä ja

sitten K-piikki-kanaviin naputellaan vuorotellen biohajoavat puikot ja lopulta varmistetaan läpivalaisulla, että asento on pysynyt.
Sileä puikko voidaan viedä kasvulevyn läpi
ilman, että se aiheuttaa kasvuhäiriötä.
Kanyyliruuvien osalta tekniikka on samankaltainen. Johtopiikki porataan reponoidun
murtuman läpi ja sitä myöten kierretään biohajoava ruuvi paikalleen ja tarkistetaan lopputilanne läpivalaisussa. Tarvittaessa käytetään
osakierteistä ruuvia. Ruuvia ei pienellä lapsella voi viedä kasvulevyn läpi, koska se aiheuttaa luusillan (kasvulukon) ja kasvuhäiriön.
Kyynärvarren diafyysimurtuman hoidossa
käyttäen biohajoavia ydinnauloja on tekniikka seuraavanlainen: Ensin reponoidaan murtuma läpivalaisukontrollissa mahdollisimman
hyvään asentoon. Sen jälkeen titaaniydinnaulalla riimataan kanava ja työnnetään biohajoava ydinnaula paikalleen ja katkaistaan
hehkukärjellä luun myötäisesti. Tarvittaessa
mennään pienestä avauksesta tylpästi murtumahematomaan ja näkötarkkailussa tehdään
repositio ja viedään ydinnaula paikalleen.
Postoperatiivisesti käytetään kulmakipsiä 5-6
viikon ajan.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että biohajoavat
materiaalit ovat hyvä lisä lastentraumatologiassa kriittisesti käytettynä. Käynnissä olevat ja
suunnitellut prospektiiviset ja randomisoidut
kliiniset tutkimukset tulevat tulevaisuudessa
antamaan lisää näyttöä biohajoavien implanttien järkevästä käytöstä lastenortopediassa. n

Kuva 4. Kyynärvarren diafyysimurtuma, biohajoava ydinnaula.

Lastenkirurgia

päivän poissaolo koulusta/päiväkodista.
– Jos on myöhempää tarvetta revisiotoimenpiteisiin, ei biomateriaali haittaa metalli-implanttien tavoin korjaustoimenpiteitä.
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Lasten murtumahoito
Juha-Jaakko Sinikumpu

LL, lastenkirurgian erikoislääkäri*

Eeva Antila

Lääketieteen kandidaatti*

Willy Serlo

Prof., lastenortopedi, lastenkirurgian ylilääkäri*
*) Oulun yliopistollinen sairaala, Lastenkirurgian
osastoryhmä

Lasten murtumat ovat yleisiä. Peruskoulun lopettaessaan joka toinen poika ja
joka neljäs tyttö on saanut luunmurtuman. Lasten murtumien ilmaantuvuus
on kaksinkertainen aikuisiin verrattuna.
Lasten luut ovat heikompia kuin aikuisten luut, ja toisaalta pehmeät tukirangan
rakenteet, jänteet ja nivelsiteet, ovat lapsilla suhteessa vahvempia. Kasvavat luut
poikkeavat rakenteellisesti monilta osin
täysikasvuisen aikuisen luista. Eroja on
myös murtumien hoidossa. Leikkausindikaatiot, tekniikat ja implantit ovat erilaisia. Murtumahoito ei saa haitata luun
jäljellä olevaa kasvua. Haasteellisuudesta huolimatta murtumahoidon tulokset
ovat yleensä hyvät. Kasvavalla luulla
on ainutlaatuinen kyky uudelleenmuotoutua, remodelloitua, mikä voi korjata
huomattavia asentovirheitä.

Johdanto
Kasvavan luun ominaispiirteet
ja murtumatyypit

Lastenkirurgia

Lapsen luustossa on suhteessa enemmän kollageenia kuin aikuisilla. Toisaalta lapsen luun
mineraalipitoisuus on suhteessa vähäisempi,
eli lapsen luuston porositeetti on suurempi.
Näin ollen lapsen luu kestää huonommin puristusta kuin vetoa. Luuhun tulee pikemminkin puristuksesta johtuva ryppy, torus, kuin
vedosta johtuva repeämä, pajunvitsa, taikka
poikkimurtuma. Toisaalta lapsilla luu voi suhteellisen vahvan kollageenirakenteensa vuoksi
taipua kaarelle.
Lasten luille täysin ominainen piirre on kasvulevy, fyysi, jossa luun pituuskasvu tapahtuu.
(Kuva 1) Kasvulevy on luun heikko kohta,
niin että sillä kohtaa luun vetolujuudesta vastaa 80-prosenttisesti luukalvo, periosti, eikä
varsinainen luukudos. Periosti vastaa luun
paksuuntumisesta ja sen aineenvaihdunta on
vilkasta. Tästä on hyvänä osoituksena murtumien parantumisessa syntyvä kallusreaktio.

Kuva 1. Kasvavan putkiluun osat.

Kuva 2. Värttinäluussa on selkeä ryppy, torus.

Vahva periosti voi estää lapsilla murtumien
vaikea-asteista dislokoitumista. Toisaalta,
terävät murtumakappaleet voivat työntyä
vahvan periostin läpi, jolloin murtuman sulkeinen reponointi on miltei mahdotonta. Kasvulevyn distaalisella puolella on putkiluissa
kasvutumake (epifyysi). Kasvulevyn proksimaalipuolella olevaa vilkkaan aineenvaihdunnan aluetta taas kutsutaan metafyysiksi. Siellä
rakentuvat ja vahvistuvat kasvulevyssä syntyvät uudet luusolut. Diafyysi on putkiluun
varsiosa, jossa murtumien paraneminen on
kaikkein hitainta.

Lapsille ominaislaatuinen murtuma on torus,
eli, ryppy, jonka hoito on erityisen vaivaton:
parantuakseen murtuma ei edellytä mitään
hoitoa, sillä se on lähtökohtaisesti stabiili.
Ryppymurtumasta lienee viisasta puhua lapselle ja vanhemmille esim. luun ”nitkahduksena”, jolloin vamma ei aiheuta turhaa stressiä.
Lyhyt lastaimmobilisaatio on usein hyödyllinen kivunhoidoksi. (Kuva 2) Ryppymurtuma
on muistettava erottaa pajunvitsamurtumista, greenstick-murtumista, joihin puolestaan
liittyy ongelmia ja siksi aktiivisen seurannan
tarve. Esimerkiksi kyynärvarren alueella juuri
pajunvitsamurtumiin liittyy asennon huononemisen riskiä jopa enemmän kuin poikkimurtumiin.

Röntgenkuva, joka on murtumadiagnostiikan kulmakivi, kertoo murtuman luonteesta
enemmän kuin tuhat sanaa. Lasten murtumia
joudutaan kuitenkin luonnehtimaan lukuisilla eri tavoilla esimerkiksi sijainnin, virheasennon taikka lukumäärän mukaan. Avomurtumat ja sulkeiset murtumat vaativat erilaista
hoitoa, niin kuin stabiilit ja epästabiilit murtumatkin. Muita murtumia kuvaavia määritelmiä ovat esimerkiksi kompressiomurtuma,
avulsiomurtuma, poikkimurtuma taikka
patologinen murtuma. Erilaisista murtumaluokituksista on yleisimmin käytössä SalterHarris –luokitus, joka määrittää murtuman
suhteessa kasvulevyyn.

Murtumien hoito
Konservatiivisen hoidon rajat

Useimmat lasten luunmurtumat paranevat
nopeasti, ilman komplikaatioita ja usein vieläpä niin, että murtuman virheasento paranemisen myötä pienenee. Niinpä vallitsevana
pääsääntönä ja tavoitteena kaikessa lasten
murtumahoidossa on konservatiivinen hoito.
Tämä tarkoittaa murtuman tukemista, fiksaatiota, esimerkiksi ulkoisella kalkkikipsillä
tai synteettisellä ”kipsillä” (esim. lasikuitu tai
muovi). Joskus konservatiivinen hoito tarkoittaa kivunhoitoa ja odottelua (esimerkiksi stabiilit solisluun murtumat taikka kylkiluiden
murtumat).

Jos murtuman asento ei salli sen luutumista
olemassa olevaan asentoonsa, murtuma-alue
pitää oikaista mahdollisimman anatomiseen
asentoon eli reponoida. Yleensä repositio tehdään lapsilla yleisanestesiassa. Suuri osa jopa
yläasteikäisistä sairaalaan murtuman vuoksi tulleista lapsista hoidetaan nukutuksessa.
Repositiolla pyritään luonnollisesti eksaktiin
anatomiseen asentoon.
Luun kasvuun liittyvän virheasennon paranemistaipumuksen johdosta tietyissä tapauksissa ei edellytetä täysin anatomista, eksaktia
asentoa. Tiedetään, että mitä nuorempi lapsi
on ja mitä lähempänä kasvulinjaa murtuma
on, sitä suurempi asentovirhe korjautuu itsestään. Kasvu ei kuitenkaan korjaa kaikkia
virheasentoja, kuten putkiluiden rotaatiovirhettä (kiertyminen akselinsa ympäri) taikka
putkiluiden lähimpien nivelten liikeratojen
vastaisia virheasentoja (esim. kyynärvarren
taipuminen radiaalisesti tai ulnaarisesti).
Murtuma-asento, jossa luut ovat keskenään
samansuuntaisia, mutta eri linjassa (ad-latus
-virheasento), voidaan usein hyväksyä. Ad latus –virhettä voidaan hyväksyä jopa luun paksuuden verran (=bajonettiasento). Ongelmana
voi kuitenkin olla lyhentymä, joka on erityisen
haitallista alaraajoissa. Lantio asettuu silloin
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Konservatiivisen hoidon tärkeä osa on murtuman immobilisointi haluttuun asentoon. Kädentaitoinen kipsimestari on kirurgin ja koko
hoitotiimin verraton apu. Kipsaustekniikkaa ei käsitellä tarkemmin tässä artikkelissa.
Joskus immobilisaatiota ei voida saavuttaa
kipsaamalla. Lapsilla käytetäänkin vetohoitoa selvästi aikuisia enemmän, vaikka menetelmän suosio on vähentynyt myös lapsilla.
Tyypillinen ja nykyaikanakin suhteellisen tavallinen vetohoidolla hoidettava murtuma on
pienen taaperoikäisen lapsen reisiluun varren
murtuma. Murtuman annetaan stabiloitua
vedossa sen verran, että hoitoa voidaan sitten
jatkaa lantio-alaraajakipsillä.

Invasiivisen kirurgian aiheet
Murtuman avoreduktiolla ja luutumattomuudella on tärkeä syy-yhteys. Senkin vuoksi lasten
luunmurtumien avoreduktioon pitää ryhtyä
vain perustellusta syystä esimerkiksi silloin,
jos murtuma yltää niveleeseen ja nivelpinnassa on pykälä. Avoleikkaus on luonnollisesti
perusteltua silloin, jos sulkeinen repositio ei
onnistu taikka murtumaan liittyy liitännäisvammoja, kuten verisuoni- tai hermovammoja. Lisäksi avoin murtuma-asennon korjaus

Murtumaleikkausten
perustekniikka lapsilla
Lasten murtumien leikkaushoidossa pätevät
kirurgisen hoidon perusperiaatteet. Leikkaukseen pitää valmistautua hyvin. Anatomian,
leikkaustekniikan tai implanttien kertaaminen preoperatiivisesti ei ole häpeä. Avoleikkaus kannattaa suorittaa verityhjiössä, jos mahdollista. Viillon paikka tulee punnita tarkasti.
Viillosta tulee päästä riittävän hyvin halutulle
alueelle. Viiltoa tulee voida pidentää. Nivelten
yli ei pidä viiltää suoraan, kuten ei myöskään
poikittain taipeen tai nivelen ulkokaarteen

Kuva 3. Olkavarren alaosan instabiili murtuma (ns.
Kuva 4. Olkavarren alaosan murtuma, AP-projeksuprakondylaarinen murtuma), jossa asento on huono. tio.
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kohdalle. Tarkka kudosten preparointi, dissektio, on atraumaattisen leikkaustekniikan
kulmakivi. Instrumentit pitää suhteuttaa potilaan kokoon. Leikkausalueen anatomia pitää
tunnistaa. Usein voi olla turvallisinta ensin
identifioida säästettävät kriittiset rakenteet,
esimerkiksi hermot tai hermo-verisuonikimput. Sen jälkeen ne on helppo suojata leikkauksen ajaksi. Hematooman muodostuminen
pitää ehkäistä. Mahdolliset vuotokohdat kannattaa sitoa langalla (ligeerata) taikka koaguloida. Raajojen kärkijäsenissä, kuten käsissä,
ei pikku suonia kuitenkaan kannata sulkea,
vaan mahdolliset vuodot saadaan hallintaan
usein kompressiolla ja ihon sulkemisella.
Murtuma-alueella on syytä välttää liioiteltua
luukalvon irrottamista. Periostin interpositiota, luukalvon reunojen kääntymistä murtumarakoon ei pääse tapahtumaan, jos sitä putsataan pari millimetriä murtumasta poispäin
kahteen suuntaan.

Osteosynteesi lapsilla ja nuorilla
K-piikit ja joustavat ydinnaulat

Lapsilla murtuman kirurgisen fiksaation eli
osteosynteesin ei yleisesti ottaen tarvitse olla
yhtä jäykkä, rigidi, kuin aikuisilla. Lapsilla
käytetäänkin enemmän semirigidejä tai elastisia implantteja kuin jäykkiä ruuveja, levyjä
tai ydinnauloja. Aikuisilla asian laita on toisin
päin.
Yksi yleisimmistä lasten murtumahoidon
kirurgisista proseduureista on murtuman
sulkeinen repositio yhdistettynä murtuman
mini-invasiivisesti ihon läpi (perkutaanisti)
suoritettuun metallipiikkifiksaatioon. (Kuvat
3-5) K-piikit ovat nopea, turvallinen ja monessa tapauksessa riittävän stabiili fiksaatiotekniikka lasten murtumien hoidossa. uu

Kuva 5. Olkavarren alaosan murtuma on reposition
jälkeen fiksoitu erisuuntaisilla K-piikeillä.

Lastenkirurgia

vinoon. Toisaalta, esimerkiksi reisiluun poikkimurtuma aiheuttaa säännönmukaisesti kyseisen luun pituuskasvun kiihtymistä, mistä
johtuen pieni lyhentymä reisiluussa voidaan
murtuman alkuvaiheessa hyväksyä.

on usein välttämätön silloin, jos murtumassa
putkiluun alueella on rotaatiovirhettä. Myös
murtuman kulmavirhe voi tietyissä tapauksissa olla peruste avoreduktiolle, jos sulkeinen
hoito ei onnistu. Hyväksyttäväksi katsottava
murtuman kulmavirhe riippuu mm. lapsen
iästä ja jäljellä olevasta kasvupotentiaalista,
murtuman sijainnista sekä kulmavirheen
suuruudesta ja suunnasta. Yleispäteviä ohjeita
ns. hyväksyttävästä murtuman virheasennosta on vaikea lyhyesti määrittää. Myös tiedekirjallisuudessa on huomiota herättävän vähän
yhteisymmärrystä siitä, millainen virheasento
murtumassa milloinkin voidaan hyväksyä.
Niinpä asiantuntijan tekemä kokonaisarvio
kulloinkin hoidettavana olevasta yksittäisestä
potilaasta sekä paikalliset suuntaa-antavat ohjeet tai käytännöt määrittelevät murtumahoidon linjan jokaiselle potilaalle erikseen.
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Perkutaanista K-piikkifiksaatiota tehdessä anatomian tunteminen on korostetun
tärkeää. Koska fiksaatio usein tehdään ihon
läpi ”sokkona”, iatrogeenisten vaurioiden
välttäminen perustuu herkkien rakenteiden
oletettujen kulkureittien ja sijaintien välttämiseen. Esimerkiksi olkavarren distaalista
murtumaa hoidettaessa on syytä muistaa
mediaalisesti urassaan (tai sen ulkopuolella!)
kulkevan kyynärhermon sijainti. Perkutaanisen piikityksen voi aina tehdä myös pienestä,
noin senttimetrin avauksesta, josta kanavoidaan crilellä pehmytkudosreitti tylpästi luun
pintaan asti.
uu

K-piikit katkaistaan ja taivutetaan sekä jätetään mieluusti ihon pinnalle, niin että niiden poistaminen jatkossa onnistuu helposti
pihdeillä vetämällä. Noin kymmenvuotiailla taikka sitä vanhemmilla lapsilla piikkien
poistaminen pääsääntöisesti onnistuu jopa
polikliinisesti. K-piikit tai vastaavat implantit
poistetaan aina murtuman parannuttua.
Toinen tärkeä mini-invasiivinen toimenpide
lapsilla on murtuman fiksoiminen joustavilla ydinnauloilla (ESIN = elastic stable intramedullary nailing). Tekniikka soveltuu isojen
putkiluiden, kuten reisiluun, sääriluun tai
kyynärvarren luiden fiksoimiseen. (Kuva 6)
Yksityiskohtana mainittakoon, että osaavissa
käsissä ESIN voi soveltua esimerkiksi värttinäluun proximaalipään tai solisluun mur-

tuman hoitoon. Vaikka meillä on näistäkin
hyviä kokemuksia, emme suosittele harrastamaan näitä marginaalisia tekniikoita yksiköissä, joissa suoritteita - ja siis toistoja - on vähän.
Joustavat ydinnaulat on perinteisesti poistettu
muutamia kuukausia vamman jälkeen.

Levyt

Lasten murtumien levytys noudattaa aikuisten hoitotekniikkaa. Lapsilla luun korteksi on
yleensä napakka, joten harvoin tarvitsee hakea lisärigiditeettiä lukkolevyin ja -ruuvein.
Levyt kannattaa laittaa kerralla niin hyvin,
että ne voivat kulkea potilaan mukana mahdollisesti vaikka vuosisadan! Levyjen poisto
on harvoin tarpeen.

Ruuvit

Yksittäisessä ruuvifiksaatiossa lapsilla lienee
viisainta suosia biodegradoituvia ruuveja,
joskin metallisten ja biodegradoituvien materiaalien vertailu lasten murtumahoidossa on
tämän katsauksen ulkopuolella. Perkutaaninen ruuvifiksaatio kanyloidulla ruuvilla johtopiikin avulla kannattaa muistaa esimerkiksi
nilkan alueen murtumissa isommilla lapsilla.
Kasvulevyn sijainti voi aiheuttaa hankaluuksia fiksaation toteuttamisessa. Ohuet (<2mm)
ruuvit voinee laittaa tilapäisesti kasvulevyn
läpi, aivan kuten saman paksuiset kierteettömät piikitkin. Luonnollisesti lähtökohtaisesti
kannattaa pyrkiä säilyttämään fyysi intaktina. Yksittäisiä ruuveja ei rutiininomaisesti
poisteta jälkeenpäin.

Immobilisaatio
Monesti kirurgisesti hoidettu raaja kipsataan
leikkaussalissa toimenpiteen lopuksi. Kipsihoitoaika määräytyy mm. iän ja murtumatyypin sekä luutumisen mukaan, ja olisi varomatonta tässä ryhtyä antamaan yleistyksiä
immobilisaatioajoista. Kipsihoitoaika voi helposti vaihdella ainakin kahden viikon ja kahden kuukauden välillä, tapauksesta riippuen.

Lastenkirurgia

Murtuman luutuminen

Kuva 6. Reisiluun varren murtuma hoidettu
kahdella elastisella ydinnaulalla retrogradisesti.

Lapsilla murtuman luutumattomuus (nonunion) on harvinainen poikkeus. Avoleikkauksella ja luutumattomuudella on osoitettu
olevan tilastollinen yhteys. Tietyt lastentraumatologian karikot on syytä tunnistaa. Niitä
ovat humeruksen alaosan lateraalisen puolen
murtumat kyynärpäässä sekä kyynärvarren
kahden luun keskivaiheen murtumat. Molempiin liittyy huomattavaa virheellisen luutumisen tai luutumattomuuden riskiä. (Kuva 7)
Muita huomattavan ongelmallisia murtumia
ovat värttinäluun proksimaaliset murtumat
sekä reisiluun kaulan murtumat, joihin molempiin liittyy verenkierron häiriintymisen ja
luun nekroosin riski.

Kuva 7. Kyynärpään alueen murtuma, jossa murtumakappale (lateraalinen condyli) on jäänyt luutumatta.

Yhteenveto
Lasten murtumat ovat niin yleisiä, että kaikki
lapsipotilaita hoitavat traumayksiköt joutuvat
niiden kanssa jatkuvasti tekemisiin. Murtumien taustalla olevat tekijät ovat muuttuneet.
Trampoliini, skootteri, potkulaudat, lumilauta
ja muut muotiharrastukset aiheuttavat paljon
tukielinvammoja lapsilla. Myös lasten murtumaprofiili näyttää muuttuvan jonkin verran
aikaa myöden, niin että toiset murtumat ovat
viime vuosina vähentyneet, toiset lisääntyneet. Lasten murtumat vaativat niitä hoitavilta
ammattihenkilöiltä jatkuvaa kouluttautumista ja nopeasti muuttuvan tieteenalan seuraamista sekä tietysti riittävästi suoritteita, jotta
kädentaidot pysyvät ja kehittyvät. n

Kirjallisuutta
Staheli L.T.: Practice of Paediatric Orthopedics, Lippincott Williams&Wilkins, 2006
Duppe H., Ohlin A: Barnortopedi, Studentlitteratur, 2007
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edition, W.B. Saunder 2008
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Lasten urologiset leikkaukset
K aisa K ekki

sairaanhoitaja AMK
Anestesia- ja leikkausosasto, HYKS Lastenklinikka

Lasten urologisia leikkauksia ja muita
leikkaussaliolosuhteita vaativia urologian erikoisalan toimenpiteitä tehdään
muun muassa Helsingissä Lastenklinikalla, lasten urologien ja lastenkirurgien
toimesta, ammattitaitoisten leikkaussalihoitajien avustuksella. Lastenklinikalla tehtäviä toimenpiteitä on useita,
vaihdellen elektiivisistä kiireettömistä
kiireellisiin päivystyksellisiin, ja ne voivat kohdistua ylä- ja alavirtsateihin tai
sukuelimiin. Potilaat saapuvat osastoilta
tai päivystyksestä, riippuen toimenpiteen
kiireellisyydestä ja ajankohdasta.

Hypospadian korjaus vaatii tarkkuutta.

Leikkausosastolla
Lastenklinikan anestesia- ja leikkausosaston
uusissa hienoissa tiloissa leikkaamme kuudessa leikkaussalissa. Meillä on kaikki erikoisalat
edustettuina ja potilaat vaihtelevat vastasyntyneestä yli kaksikymmentävuotiaisiin, tosin
pääasiassa yläikäraja on 16 vuotta. Elektiivisiä urologisia leikkauksia tehdään pääasiallisesti yhdessä salissa 2-3 päivänä viikossa.
Lisäksi päivystystoimenpiteitä kiireellisyyden
mukaan, tarvittaessa kulloinkin vapaana olevassa salissa. Lisäksi urologit leikkaavat päiväkirurgisessa yksikössä, jossa on yksi sali
urologien käytössä muutamana päivänä kuukaudessa. Vuonna 2011 urologisia leikkauksia
tehtiin lastenklinikalla n. 440 kpl. Urologisia
toimenpiteitä meillä tekevät päätoimisesti
kaksi kirurgia, urologi-lastenkirurgi sekä lastenkirurgi, ja heitä avustavat osaavat leikkaushoitajamme.

Lastenkirurgia

Ylävirtsateiden sairauksia
Munuaisten ja virtsateiden epämuodostumat
ovat melko yleisiä, niitä esiintyy noin 5 %:lla
lapsista. Epämuodostumat voivat olla yksittäisiä rakennepoikkeavuuksia tai osa yleistä
epämuodostumaoireyhtymää.
Esimerkiksi
munuaisten rakenne voi olla häiriintynyt tai
munuainen voi puuttua kokonaan. Synnynnäisistä ylävirtsateiden poikkeavuuksista
leikkaushoitoa vaatii noin 10-20%. Munuaisaltaan ja virtsajohdinten kahdentuminen on
myös melko yleistä. Leikkaushoitona toinen
virtsajohdin ja munuaisallas, johon virtsajohdin liittyy, poistetaan tervettä munuaisallasta

ja virtsajohdinta varoen. Merkittäviä virtsateiden poikkeavuuksia ovat virtsajohdinten
eri kohdissa sijaitsevat ahtaumat. Ahtauma
voi sijainnistaan riippuen aiheuttaa joko munuaisaltaan ja –pikarien tai munuaisaltaan ja
virtsajohtimen laajentumista. Leikkaushoitona ahtaumakohta ja laajentunut munuaisallas
poistetaan ja virtsajohdin liitetään uudelleen
altaaseen tai virtsajohtimen ollessa laajentunut, myös laajentunut osa kavennetaan leikkaamalla ylimääräinen osa pois.

Alavirtsateiden ja sukuelinten
sairauksia
Tärkein rakennepoikkeavuus on virtsaputken tyviosan virtsaputkiläppä, joka edellyttää lähes välitöntä leikkaushoitoa ahtauman
korjaamiseksi. Ensiapuna on kuitenkin saada vastasyntyneen virtsarakko tyhjenemään
katetroimalla alateitse tai asettamalla katetri
rakkoon vatsanpeitteiden läpi. Läppiä tavataan noin 8/vuosi. Tavallisimmin, diagnoosin
varmistuttua, läppä halkaistaan virtsateiden
tähystyksessä. Ahtauma on saattanut kuitenkin jo sikiöaikana aiheuttaa munuaisvaurion,
joka johtaa joskus munuaisensiirtoon. Tähystykset tehdään lastenklinikalla erikokoisilla
jäykillä kystoskoopeilla.
Alempien virtsateiden vakava, tosin harvinainen, rakennevika on rakkohalkio, jossa virtsarakko, lantiorengas ja vatsanpeitteet jäävät
sulkeutumatta. Rakkohalkiolapsia syntyy
Suomessa noin 2-4/vuosi. Tämä rakennevika

on pojilla kaksi kertaa yleisempi kuin tytöillä.
Lievempi muoto tästä on epispadia, jossa virtsaputken suu aukeaa peniksen yläpinnalle,
eikä kärkeen. Virtsaputken suu voi aueta myös
peniksen alapinnalle, tällöin kyseessä on hypospadia, jota todetaan Suomessa noin 100:lla
pojalla vuosittain. Alavirtsateiden ja sukuelinten korjausleikkaukset pyritään tekemään
varhaisessa iässä, mielellään jo ensimmäisen
ikävuoden lopulla. Tällöin lapsi ei osaa vielä
pelätä toimenpidettä ennakkoon, ollaanhan
psykologisestikin herkällä alueella. Virtsaputken halkioiden leikkaustekniikoita on
useita halkiotyypistä riippuen. Virtsaputken
suu yritetään kuitenkin aina saada mahdollisimman lähelle terskan kärkeä ja mahdollinen peniksen käyryys pyritään suoristamaan.
Esinahan muovauksella pyritään peniksen
mahdollisimman normaalin ulkonäön saavuttamiseen.
Kiveksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat myös
suhteellisen yleisiä. Tällaisia yleensä leikkaushoitoa vaativia tiloja ovat muun muassa laskeutumaton kives eli piilokives, joka sijaitsee
jossain laskeutumiskanavansa alueella. Noin
4%:lla vastasyntyneistä on laskeutumaton
kives, 6 kuukauden iässä noin 2%:lla. Kives
paikannetaan, joko avoimesti tai vatsaontelon tähystyksessä, vapautetaan ympäröivistä
kudoksista ja viedään paikalleen kivespussiin,
joskus kives kiinnitetään myös ompelein. Kives voi myös puuttua kokonaan. Tämä johtuu
yleensä kiveksen kiertymisestä sikiöaikana,
jolloin kives surkastuu. Tällöin surkastunut
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Lapsi potilaana lastenklinikalla
Lapset ja vanhemmat pyritään valmistamaan
tulevaan leikkaukseen hyvin vuodeosastolla,
leikkauksesta ja muista leikkaussalissa tehtävistä toimenpiteistä, kuten suonen kanyloinnista, kertomalla. Vanhemmat voivat rauhallisella suhtautumisellaan edesauttaa lapsen
matkaa leikkaussaliin ja myös leikkauksesta
toipumista.
Usein lasta pelottavat ja jännittävät tulevat
toimenpiteet, lapsi otetaankin vastaan leikkaussalin ovilla ensisijaisesti lapsena, hymyssä suin, lapsen mahdolliset pelot ja paha mieli
huomioon ottaen. Leikkaussalissa lapselle
kerrotaan tarkasti mitä tehdään erilaisia kielikuvia ja leikkimielisiä ilmaisuja käyttäen.
Lapsen pelkoja ja jännitystä pyritään lieventämään rauhallisella ja iloisen miellyttävällä ilmapiirillä, jossa lapsi on etusijalla. Häneltä kysellään hänen mielipuuhistaan, lempileikeistä
ja lempiruuista. Lapsi tarvitsee enemmän tietoa, ohjausta, oppimista ja oivaltamista kuin
aikuinen, jotta hän voi muodostaa käsityksen
eri asioista elämässään. Sairaalassa oloon
liittyvät asiat ovat myös usein uusia ja outoja
kokemuksia, ja niiden ymmärtämiseen tulee
varata tarpeeksi aikaa. Leikkaussalissa tätä
aikaa ei usein ole liikaa. Pyrimmekin kaikin
keinoin tekemään lapsen olon mahdollisimman mukavaksi ennen nukutusta.
Joskus keskustelemalla ei voida lieventää lapsen pahaa mieltä, esimerkiksi jos yhteistä kieltä
ei ole tai jos lapsi ei vielä osaa ilmaista itseään
sanoin. Tällöin muun muassa lapsen sylissä
pito induktion ajan saattaa rauhoittaa lasta
ja tuoda turvallisemman olon. Lisäksi lapsen

Anestesia- ja leikkaussaliin tultaessa vastassa on Katja Tukiaisen maalaama kuva

oma lempilelu on joskus tärkeässä osassa. Onnistunut esilääkitys on myös avainasemassa
rauhallisen induktion mahdollistamisessa.

Vastuuta ja
vaativaa erikoissairaanhoitoa
Lastenklinikan anestesia- ja leikkausosastolla
jokaisella leikkaussalihoitajalla on omat vastuualueet, joista he huolehtivat muun muassa
pitämällä leikkauskohtaiset ohjeet ajan tasalla
yhteistyössä kirurgien kanssa, ja huolehtimalla leikkausvälineiden saatavuudesta kaikkiin
leikkauksiin. Ohjeet ovat erittäin tärkeässä
osassa lastenklinikan kaltaisessa vaativassa
yksikössä, jossa erikoisaloja on laaja kirjo ja
jossa jokainen hoitaja kohtaa lähes päivittäin
potilaita eri erikoisaloilta. Erityisesti päivystysaikana, jolloin paikalla on vain neljä hoitajaa, ohjeet tulevat usein tarpeeseen. Ohjeista
on hyötyä seniorihoitajien ja perehtyvien hoitajien lisäksi myös opiskelijoille.

Leikkaussalikäytävällä on aina vilskettä.

Urologisesti suuntautuneita hoitajia on tällä
hetkellä neljä. Leikkausvälineiden ja muiden
hoitotarvikkeiden tilaamisesta huolehtivat
myös hankintavastaavat, joita on kaksi. Kun
ohjeet ovat ajan tasalla, kaikki tietävät mitä
tehdään ja tarvittavat välineet ovat saatavilla,
voidaan siirtyä leikkaussaliin huolehtimaan
usein hyvin vaativaakin kirurgista hoitoa tarvitsevista lapsipotilaista. n
Lähteet
Jalanko Hannu, Virtsaelinten rakenteelliset kehityshäiriöt, Duodecim, 2010,
http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_
artikkeli=inf04498&p_selaus=16599
Eronen Anneli; Kiesvaara Satu; Lommi Kaarina; Lasten
kirurginen hoitotyö, Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja, Toim. Koistinen Paula; Ruuskanen Susanna; Surakka
Tuula; Tammi 2004
Seppänen Juhani Lasten ylempien virtsateiden sairaudet,
Lasten alempien virtsateiden sairaudet, Lasten sukupuolielinten sairaudet, Urologia, Toim. Rannikko Sakari;
Lukkarinen Olavi; Ruutu Mirja; Taari Kimmo; Tammela
Teuvo, Duodecim 1995
Hiitola Briitta Toimenpiteisiin valmistamisen haasteet,
Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja, Toim. Koistinen
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kives poistetaan. Myöhemmin kiveksen tilalle
tyhjään kivespussiin voidaan kiinnittää silikoninen kivesproteesi. Leikkaushoito saattaa
suojata kivessyövältä, jonka riski on noin 2%.
Urologisista, päivystysaikaisista leikkaushoitoa vaativista tiloista ehkä yleisin on äkillisesti
kipeytynyt kives, johon liittyy myös turvotusta ja mahdollisesti punoitusta. Tällöin kyseessä voi olla kiveksen kiertyminen eli kives
kiertyy vartensa ympäri, jolloin verenkierto
kivekseen estyy. Kives voi vaurioitua vakavasti jo muutamassa tunnissa, joten leikkaus
on tehtävä nopeasti. Samankaltaisia oireita
voi aiheuttaa myös kiveksen tai lisäkiveksen
lisäkkeen kiertyminen. Tämä kiertyminen on
vaaraton, mutta usein päädytään leikkaushoitoon kiveksen kiertymän poissulkemiseksi.
Leikkaushoitoa vaatii myös nivustyrä, ettei se
pääsisi kureutumaan ja mahdollisesti aiheuttamaan kiveksen tai tyräpussin muun sisällön
verenkierron häiriöitä. Noin 1-4%:lla lapsista
esiintyy nivustyrä, pojilla se on kuusi kertaa
yleisempi kuin tytöillä.
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LEIKKAUKSIA PÄÄSTÄ VARPAISIIN, KESKOSISTA TEINEIHIN
- Oulun yliopistollisen sairaalan lasten leikkausosasto esittäytyy
Saara Saarela

sh., vs. vastaava hoitaja
Lasten leikkausosasto
Oulun yliopistollinen sairaala

Oulun yliopistollisen sairaalan lasten
leikkausosasto aloitti toimintansa omana yksikkönään vuonna 1978 kun lasten klinikka valmistui. Tätä ennen lapset leikattiin keskusleikkausosastolla.
Oman leikkausosaston valmistuminen
mahdollisti paremmin lasten leikkausja anestesiahoidon toimintakulttuurin
kehittämisen.

Pieni, mutta tehokas
Leikkausosastomme koostuu viidestä leikkaussalista ja kuusipaikkaisesta heräämöstä.
Pääsääntöisesti leikkaamme neljässä salissa
ja viides sali on valjastettu anestesiassa tehtäviä hammashoitoja varten. Henkilökuntaan
kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
vastaava hoitaja, 16 sairaanhoitajaa, osastonsihteeri ja lääkintävahtimestari. Lisäksi osastollamme työskentelee kaksi sairaalahuoltajaa
ja kaksi välinehuoltajaa. Apulaisosastonhoitaja ja vastaava hoitaja toimivat päivittäisessä
salityöskentelyssä ja vuorottelevat osastonhoitajan kanssa valvomohoitajan tehtävässä osaston toiminnan koordinaattorina. Haasteena
toiminnan johtamisessa on sidosryhmien aikataulujen yhteensovittaminen ja toiminnan
suunnittelu onkin joskus varsin haastavaa.
Lasten kirurgien lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä sairaalamme korva- ja silmälääkäreiden, ortopedien, thorax-, käsi-, plastiikka-,
neuro- ja gastrokirurgien sekä hammaslääkäreiden että pediatrien kanssa.

Lastenkirurgia

Vahvuutemme on osaava henkilökunta. Osa
sairaanhoitajista toimii sekä anestesia- että
leikkaussairaanhoitajana, tämä helpottaa
pienessä henkilökuntamäärässämme poissaolojen paikkaamista ja lisää työn joustavuut-

On-site-kirurgiaa keskolassa. Kuva: Hannu Marjamaa

ta. Työskentelemme kolmen viikon jaksoissa.
Tiimi on yleensä samassa salissa kolme viikkoa, jonka jälkeen työpiste vaihtuu. Olemme
ns. ”päivystävä” päiväyksikkö, työaikamme
on 8-16. Työajan ulkopuolella päivystämme
ainoastaan pitkinä juhlapyhinä, kuten jouluna. Ilta- tai viikonloppupäivystystä meillä
ei ole ja leikkaushoitoa vaativat lapsipotilaat
hoidetaan kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin
keskusleikkausosastolla. Alle 1-vuotiaiden
tai vastasyntyneiden kohdalla kiireellisissä
tapauksissa meidät hälytetään niin sanottuun
”hätätyöhön”.

Ja mitä ja miten me sitten teemme?
Lasten leikkausosastolla tehdään vuosittain
noin 2500 toimenpidettä. Vuosien saatossa
osastolla tehtävät toimenpiteet ja toimenpiteiden määrät ovat muuttuneet. Esimerkiksi cystoskopiat olivat ennen jokapäiväistä ”hupia”,
mutta nykyään muut tutkimus- ja hoitokeinot
ovat vähentäneet anestesiassa tehtävien cystoskopioiden tarvetta. Muutoksia toimintaan
Kipumittaria käytetään
kivunarviointiin aina kun
mahdollista. Jos mittarin
käyttö ei onnistu, arvioi
hoitaja kipulääkkeen tarpeen. Tämä voi olla usein
haastavaa, sillä pienillä
lapsilla itku voi olla myös
äidin ikävää.

on tuonut myös valtakunnallinen hoidon
keskittäminen. Lasten avosydänleikkaukset
on esimerkiksi keskitetty Helsinkiin, viimeinen lasten avosydänleikkaus tehtiin Oulussa
vuonna 2003. Suljettuja sydänleikkauksia
teemme edelleen. Pari vuotta sitten osa keskosten ductusleikkauksista ryhdyttiin tekemään on-site-kirurgiana eli potilaan omassa
sängyssä osastolla 55, jossa sijaitsee vastasyntyneiden teho-osasto. Tästä on saatu hyviä
kokemuksia.
Vuosittaisesta toimenpidemäärästä päiväkirurgisten potilaiden osuus on tilastojen
mukaan noin 400. Lisäksi lyhytkestoisia toimenpiteitä, jolloin potilas saapuu aamulla sairaalaan ja lähtee illalla kotiin, on paljon. Näitä ovat esimerkiksi reuman paikallishoidot,
jotka eivät kuitenkaan kirjaudu tilastoihin
päikipotilaina. Päiväkirurgia on lisääntynyt
huomattavasti, kuten kaikkialla muuallakin.
Yleisimpiä päiväkirurgisia toimenpiteitä ovat
nivustyrä-, phimosis- ja laskeutumattomien
kivesten leikkaukset sekä erilaiset pientoimenpiteet kuten luomien, pattien ja osteosynteesimateriaalien poistot. Päiväkirurginen toiminta on pyritty keskittämään loppuviikkoon.
Heikkoutena toiminnassa on, että tilat eivät
ole ihan optimaaliset päiväkirurgiaa ajatellen.
Leikkausosastolta ei ole mahdollista suoraan
kotiuttaa potilaita, vaan potilaat tulevat ja
lähtevät lasten kirurgisen vuodeosaston kaut-

Pinsetti 3/2012 |

17

Turvallisissa käsissä... Kuva: Hannu Marjamaa

Potilaidemme ikähaarukka on 0-17 vuotta
ja osastomme toimintaan kuuluvat kaikki
erikoisalat. Gastrokirurgiassa tehdään pernan poistoja, umpilisäkkeen poistoja, piilokivesleikkauksia, pyloromyotomioita ja
sappirakon poistoja niin laparoskooppisesti
kuin avoimestikin. Lisäksi Hirschprungin
korjausleikkaukset, suolistoavanteiden teot ja
erilaisten biopsioiden otot kuuluvat toimenkuvaan. Urologisista leikkauksista hoidetaan
esimerkiksi hypospadioita, munuaisaltaan ja
virtsajohtimen ahtauman korjauksia (PU- ja

Kampurajalkojen kipsauksia vastasyntyneillä hoidetaan ”tuttipulloanestesiassa”. Jos kipsihoito ei riitä korjaamaan tilannetta, hoidetaan kampurajalka
leikkauksella. Kuva: Juha Saarinen

UV-plastioita), munuaisen poistoja sekä rakon
kaulan inkontinenssiplastioita ja rakkoaugmentaatioita. Osastollamme tehdään myös
paljon raskasta ortopediaa. Selkäleikkauksista skolioosikirurgia on lähes jokaviikkoista
rutiinia. Lisäksi tehdään osteotomioita, murtumaleikkauksia, tähystyksiä ja käsikirurgisia
toimenpiteitä. Thorax-kirurgisia toimenpiteitä ovat kuopparinnan korjaukset joko thoracoscopiateitse tai avoimesti sekä keuhkolohkon poistot ja thorax/pleuradreenien laitot.
Pienimpiä potilaita ovat keskoslapset, jotka
vaativat erilaisia toimenpiteitä aina laparotomioista ductusleikkauksiin. Vastasyntyneiden kirurgiassa hoidetaan erilaisia atresioita,
vatsahalkiota (gastroskiisi), napatyriä (omfaloseele), selkäydinkohjuja (meningomyeloseele) ja peräaukon puuttumisia.
Craniofaciaalikirurgia on keskitetty Suomessa kahteen keskukseen, Ouluun ja Helsinkiin.
Osastollamme tehdään kallonmuovausleikkauksia perinteisistä kranioplastioista distraktiolaitteiden asennuksiin. Neurokirurgiasta
shunttileikkaukset ovat yleisiä, lisäksi tehdään aivopaineen mittauksia, neuroendoskopioita ja Foramen Magnumin laajennuksia
sekä selkäytimen epämuodostuman korjausleikkauksia.
Lasten leikkausosasto antaa palveluita myös
leikkausosaston ulkopuolelle. Tilanteen vaatiessa toimenpiteitä käydään tekemässä lasten
teho-osastolla 64, johon pääsee suoraan leik-

kausosastoltamme. Lisäksi hoidetaan tarvittaessa anestesiaa vaativat kantasolukeräykset
lasten hematologian ja syöpätautien vuodeosastolla 51 sekä käydään hoitamassa anestesiaa vaativat lasten sädehoidot sädehoito-osastolla. Muutamia kertoja vuodessa hoidetaan
lapsia kardiologisella osastolla katetrisaatioiden merkeissä. Olemme käyneet hoitamassa
myös anestesiaa vaativia kuvauksia isotooppilaboratoriossa sekä näiden lisäksi hoidamme
kaksi kertaa viikossa lasten anestesiaa vaativat
magneettikuvaukset MRI-yksikössä.
Toimenkuvamme on siis varsin monipuolinen
ja laaja-alainen. Henkilökunnalta vaaditaan
joustavuutta ja osaamista. Jokaisella meillä on
omat vastuutehtävät, jotka motivoivat ylläpitämään tietotaitoa. Toiminnan suunnittelussa
kuitenkin pyritään siihen, että jokainen pystyy toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Uusia tuulia ja turvallisuutta
Osastollamme on käytössä sairaalamme oma
ESKO-potilastietojärjestelmä, johon leikkaussalissa kirjataan potilaalle tehdyt toimenpiteet sekä toimenpiteen jälkeen heräämöhoito
lääkehoitoineen. Syksyllä 2012 on tarkoitus
ottaa käyttöön ESKOON pohjautuva ANTTI- anestesiatietojärjestelmä, johon siirtyvät
automaattisesti potilaasta kirjatut tiedot niin
lääkehoidosta kuin fysiologisista mittauksistakin. Järjestelmään siirryttäessä luovutaan
myös paperisista anestesiakaavakkeista.

Lastenkirurgia

ta, jonka kanssa yhteistyö sujuu erinomaisesti.
Potilaan kulku hoituu niin, että potilas saapuu
aamulla vuodeosastolle, jossa tehdään alkuhaastattelu. Tämän jälkeen anestesialääkäri
käy määräämässä esilääkkeet ja arvioi anestesiakelpoisuuden. Lisäksi kirurgi tutkii vielä
potilaan ja merkkaa leikkausalueen. Tämän
jälkeen potilas on valmis saliin kutsuttavaksi.
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Potilasturvallisuutta on parannettu ottamalla
käyttöön oma versio WHO:n tarkistuslistasta
syksyllä 2011. Margit Viitanen on kirjoittanut
tarkistuslistasta hyvän artikkelin Pinsettilehteen 1/2012. Salissa tarkistuslistan ensimmäisen osion eli ennen anestesian aloitusta
huomioitavat asiat käy läpi anestesialääkäri.
Valvova hoitaja käy läpi tarkistuslistasta ennen
toimenpiteen aloitusta – ja ennen leikkaussalista poistumista huomioitavat asiat. Tämä
on vaatinut jonkin verran opettelua ja muistamista, mutta kaiken kaikkiaan tarkistuslista
on hyvä työväline.
Hoitotyönvaatimuksiin kuuluu myös se, että
jokainen hoitohenkilökuntaan kuuluva päivittää lääkehoidon osaamistaan 5 vuoden välein suorittamalla lääkehoidon tentin ja näin
ylläpitää iv-lääkeoikeuksiaan. Tähän kuuluvat
myös näyttöjen antaminen ja osaston oma
osio lääkehoitoon liittyen sekä keskustelu
anestesiaylilääkärin kanssa.

Lapset ja lapsenmieliset
Lapset ovat oma erityisryhmänsä ja omalla
tavallaan haasteellisia hoitaa. Jo ehkä kulunutkin fraasi ”lapsi ei ole pieni aikuinen” pitää
kuitenkin paikkansa. Lapsi leikkauspotilaana
tuo omia erityishaasteita kokonsa, kehitysvaiheensa, metabolian, lämpötalouden, nestehoidon ja lääkehoidon suhteen.

Lastenkirurgia

Lapsen saapuessa leikkausosastolle on tärkeää huomioida niin lapsi kuin vanhemmatkin.
Lapsen kanssa jutustelu jo ovella lievittää jännitystä. On tärkeää, että vanhemmat voivat
luottavaisin mielin jättää lapsensa hoidettavaksemme. Lapsen siirtyessä leikkaustasolle
leikkaushoitaja on lapsen vieressä nukahtamiseen saakka. Lapsen ikä ja kehitystaso huomioonottaen kerrotaan mitä tehdään, jotta
lapsen ei tarvitse pelätä tai jännittää. Joskus
tipanlaitto menee kuin huomaamatta kun
lapsen kanssa juttelee tai kertoo satuja. Mielikuvitus on ainoastaan rajana jutun juurta
keksittäessä. Lapsen hereilläoloaika leikkaussalissa on suhteellisen lyhyt, on tärkeää luoda
turvallinen ja luottavainen ilmapiiri, johon
lapsen on hyvä nukahtaa.
Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä
tärkeämpää on huolehtia lämpötaloudesta.
Erityisesti pienet keskoslapset eivät kykene
säätelemään ruumiinlämpöään ja jäähtymistä
tapahtuu jo siirrossa keskoskaapista leikkaustasolle. Leikkaussalin lämpötilaa nostetaan
lähelle 25 astetta ja leikkaustasoa lämmitetään
lämpöpuhallinpeiton avulla jo ennen lapsen
saapumista saliin. Mahdollisuuksien mukaan
myös nesteet pyritään lämmittämään. Lapsen lämpötalouden monitorointi on tärkeää,
sillä tarkoitus ei ole myöskään ”paistaa” lasta
vaan pyrkiä pitämään lämpötila mahdollisim-

Tässä osa toiminnan mahdollistajista. Kuva: Antti Suistola.

man tasaisena. Leikkaustiimillä onkin usein
”hikiset” oltavat hellerajan ylittävässä salissa
työskennellessä. Lapsen pieni koko aiheuttaa
myös ahtaan paikan tunnelmaa kun kolme
ihmistä pyrkii pääsemään mahdollisimman
lähelle leikkausaluetta.

Keskuslaskimokatetrien laitto ei aina onnistu
punktoimalla, varsinkaan pienillä vauvoilla.
Näissä toimenpiteissä on nykyään ultraäänilaitteesta suuri apu, mutta kuitenkin silloin
tällöin joutuu kirurgi preparoimaan katetrin
paikoilleen.

Lapsille annettavat lääkemäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin aikuisilla. Lapset
saavat kuitenkin kokoonsa nähden suhteessa
isompia lääkemääriä, sillä lapsen metabolia
on aikuista nopeampaa ja lääkkeen tarve tämän vuoksi suurempi. Lasten nestehoitoon on
kiinnitettävä erityistä tarkkuutta. Varsinkin
pienillä keskosilla on usein tiukat nesterajoitukset, jotka on huomioitava nestehoidossa.
Esimerkiksi antibiootteja laimennettaessa tai
annettavia lääkkeitä huuhdeltaessa on huomioitava sallittu kokonaisnestemäärä. Lapsen
pienestä koosta johtuen myös verimäärä on
luonnollisesti pienempi. Samat korvaussäännöt koskevat niin aikuisia kuin lapsiakin.

Lasten kivun hoito on myös hyvin tärkeää ja
pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon puudutuksia postoperatiivista kivunhoitoa silmälläpitäen. Sakraali-, epiduraali- ja
plexuspuudutukset sekä ileoinguinaaliset blokit ovat rutiinia toimenpiteestä riippuen.

Verivolyymi lasketaan vastasyntyneillä ja keskosilla 100ml/kg, 1-vuotialla 80-90 ml/kg ja
3-vuotiaista ylöspäin 70-80ml/kg. Korvausnesteenä käytetään vastasyntyneillä usein albumiinia ja keskosilla vuoto korvataan yleensä
saman tien punasoluilla. Leikkauksen aikana
pienen lapsen kohdalla valvova sairaanhoitaja
punnitsee taitokset ja sykeröt, huomioi leikkaustasolla ja imussa olevan vuodon ja arvioi menetetyn veren määrää ja ilmoittaa sen
anestesiahoitajalle. Yhteistyön sujuminen on
ensiarvoisen tärkeää tässäkin asiassa.

Anestesiatoiminnasta tärkein opeteltava ja
osattava asia on kuitenkin ventilointi. Mitä
pienempi lapsi on, sen helpommin ilma menee ventiloitaessa vatsaan. Tämän vuoksi on
tärkeää, että toisin kuin aikuisilla ja isommilla lapsilla, vastasyntyneen päätä ei taivuteta
taaksepäin vaan pää pyritään pitämään mahdollisimman suorassa, jolla estetään ilman
kulkeutuminen vatsaan. Anestesian aloituksessa ja anestesian aikana ongelmien syynä
ovat yleisimmin hapetusongelmat. Pienillä
lapsilla on pieni happivaranto, joten hyvä hapettaminen on hyvin merkityksellistä ennen
intubointia. Näin saadaan hieman lisäaikaa
ennen kuin saturaatio lähtee laskuun, joka tapahtuu yllättävän nopeasti! Ventilointitaito ja
sen ylläpito on tärkeää; tästä syystä hoidammekin välillä pieniä toimenpiteitä maskianestesiassa esimerkiksi larynxmaskianestesioiden sijasta, jotta tuo taito anestesiahoitajilla
säilyisi.

Leikkauksesta riippuen lapsille laitetaan samalla tavalla kuin aikuisille niin arteriakanyyleita kuin keskuslaskimokatetrejakin.
Kuten arvata saattaa, mitä pienempi lapsi,
sen haasteellisempaa on suonien löytäminen.
Joskus anestesiatoimenpiteet, kuten tipanlaitot kestävät kauemmin kuin itse toimenpide.

Mitä muuta on sitten huomioitava? Vastasyntyneillä on hyvin herkkä iho ja esimerkiksi
peittelymateriaaleja valittaessa on tämä otettava huomioon. Peittelyssä käytetään pediatrisia peittelypakkauksia, jossa liimareunat
ovat kapeampia ja hieman hellävaraisempia
kuin normaaleissa liinoissa. Leikkausalueet
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pestään denaturoidulla 80% alkoholilla ja pienet lapset pestään lämmitetyillä pesuaineilla
jäähtymisen ehkäisemiseksi. Maadoituslevyn
kiinnittäminen potilaaseen voi olla joskus
varsin haastavaa, 500 grammaa painavasta
keskosesta ei tahdo lihasta paljon löytyä. Näihin tilanteisiin ratkaisuksi on saatu maadoituspatja, joka laitetaan tasolle potilaan alle.
Diatermiaa käytettäessä on muistettava aina
tarkistaa tehot, pientä lasta ei ”käryytetä” aikuisten arvoilla. Potilaan pieni koko asettaa
haasteita myös välineistön suhteen, kaikkia
leikkaustarvikkeita ei ole olemassa lapsipotilaita ajatellen ja joskus luovuutta tarvitaan
niin hoitohenkilökunnan kuin kirurgienkin
osalta.
Heräämössä kipua hoidetaan opiaateilla ja
yleisimmät käytössä olevat ovat Petidin ja
Morphin. Oxanestia käytetään harvemmin ja
vain isommille lapsille. Heräämöstä lapset siirretään takaisin osastolle kun he ovat hereillä
ja kivuttomia. Pienten lasten kohdalla kivun
arviointi on haastavaa, sillä itkuisuus voi olla
myös äidin ikävää. Heräämövaihe on lapsilla
suhteellisen lyhyt verrattuna aikuisiin nopean
metabolian vuoksi. Lapset saavat heräämöstä
lähtiessään kunniakirjan rohkeudesta ja reippaudesta, muistoksi lasten leikkausosastolla
käynnistä.

trakeostomia

19

Loppujen lopuksi
Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on ollut
osastollamme hyvin pientä viime vuosiin asti.
Muutamia vuorotteluvapaita on pidetty ja
näin työyhteisöömme on saatu niin sanotusti
”uutta verta”. Uudet työntekijät ovat tuoneet
mukanaan uusia toimintatapoja ja näin vierivä kivi ei pääse sammaloitumaan. Ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen puhututtaa ja eläköityminen on lähitulevaisuuden
asia myös meidän työyhteisössä. Olemme tiedostaneet uusien työntekijöiden tarpeen ja haluamme olla vetovoimainen työpaikka. Tätä
silmällä pitäen olemme kehittäneet perehdytystä ja opiskelijaohjausta, sillä opiskelijoissa
on tulevaisuus!
Työskentely lasten leikkausosastolla on mielenkiintoista ja haastavaa. Potilasmateriaalin
laajuus takaa sen, että jokainen päivä on hieman erilainen. Vaikka lapset ovat ihania hoitaa ja suurimmaksi osaksi usein terveitä, niin
aina tarinoilla ei ole onnellista loppua kaikista
yrityksistä huolimatta. Työ tuntuu joskus henkisesti raskaalta eikä kaikille paikka sovikaan.
Onneksi suurin osa tarinoista päättyy kuitenkin hyvin. Mieltä kovasti lämmittää heräämöstä poistuva hymyilevä pikku potilas… n

Kunniakirja annetaan kaikille leikkausosastolla
käyneille potilaille. Heräämöhoitajan vaikea tehtävä on valita aamuisin sopivat kuvat ja värit kunniakirjoihin.

Steripolarilta

parasta ja pehmeintä lapsille
Trakeostomiakanyylit

Trakeostomianauhat

242 PediStars™
lev. 19 mm

• Silikoniset, metallilankavahvistetut
trakeostomiakanyylit Perfect Fit -kauluksella.
• Silikonimateriaali vähentää eritteiden tarttumista
kanyyliin.

241 PediStars™
lev. 25 mm

• Malleina kufﬁton, kufﬁllinen sekä extended.

uusia innovaatioita hoitotyöhön
Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.ﬁ
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Lastenkirurgia

• Kanyylit ovat potilaskohtaisesti monikäyttöisiä.
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Lastensydänkirurgia vuonna 2012
Ilkka P. Mattila

dos, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
Lasten sydän ja elinsiirtokirugian yksikkö
Lasten ja Nuorten sairaala, HUS

Lääketieteen kehitys on nähtävissä monilla terveydenhuollon erikoisaloilla. Yksi
pienimmistä aloista, joissa kehitys on ollut
erityisen nopeaa, on ollut lasten sydänkirurgia.
Mutta silläkin alalla konkreettinen tulosten paraneminen on ollut saavutettavissa
ennen kaikkea koko hoitoketjun kehityksen
ja yhteistyön kautta.
Lastensydänkirurgian katsotaan alkaneen
Suomessa lähes 60 vuotta sitten. Tuolloin
50-luvulla niin aikuisten kuin lastenkin sydänkirurgia oli vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Alat kehittyivät vahvasti seuraavien
vuosikymmenten aikana, jolloin opittiin tuntemaan paremmin sydämen ja verenkierron
toiminta ja vasteet eri tilanteisiin ja siten korjaamaan erilaisia synnynnäisiä ja hankittuja
vikoja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana
merkittävin kehitys lasten sydänkirurgiassa
on ollut kuolleisuuden ja siten myös sairastuvuuden (morbiditeetti) lasku. Vielä 90-luvulla kuolleisuus vaihteli 5-10%:n välillä, mutta
tämän vuosituhannen aikana kuolleisuus on
laskenut 0-2%n välille Suomessa. Avaintekijöinä tässä kehityksessä, kuten muillakin
erikoisaloilla, on ollut keskittäminen, erikoistuminen ja hyvä yhteistyö kaikkien potilaan
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Tulevaisuuden suurimmat haasteet tulevat olemaan
sairastuvuuden lasku sekä elämänlaadun
parantaminen. Näihin tavoitteisiin voi myös
vaikuttaa merkittävästi sikiödiagnostiikan
kehitys sekä pitkäaikaistulosten (50 vuotta)
tarkentuminen.

Lastenkirurgia

Synnynnäiset sydänviat
Synnynnäisellä sydänvialla tarkoitetaan sydämen tai siihen liittyvän suuren suonen synnynnäistä rakenteellista poikkeavuutta. Näitä
lapsia syntyy Suomessa vuosittain noin 500,
joista vajaa 300 päätyy jossain vaiheessa elämäänsä leikkaushoidon piiriin.
Nykyisin käytännössä kaikki Suomessa syntyneiden lasten merkittävät sydänviat todetaan jo ensimmäisen ikävuoden aikana. Lisääntyvässä määrin myös sikiödiagnostiikka
pystyy toteamaan rakenteellisia sydänvikoja.

Yleisnäkymä salista. Oikealla perfuusiokone monitoreineen, jonne myös leikkauskuva välitetään. Toinen
kuva on nähtävissä seinällä. Keskellä olevasta leikkaustiimistä nähtävissä vain kirurgin pää. Edessä vasemmalla anestesiahoitaja tarvikkeineen.

Tuolloin osataan ennalta valmistautua synnytyksen jälkeiseen tilanteeseen ja valita sopiva
sairaala synnytystä varten. Vaikeimmissa sydänvioissa tulee aina myös raskauden keskeytys harkittavaksi. Mikäli vaikea vika todetaan
myöhään raskauden loppupuolella, voidaan
vanhempien kanssa keskustella hoidoista ja
ennusteista ja siten valmistaa heitä tuleviin
tilanteisiin.
Syntymän jälkeen apgar-pisteytys, saturaation seuranta ja sydänäänten kuuntelu paljastavat useimmat viat. Poikkeavan löydöksen
omaavat lapset ohjataan lastenkardiologin tekemään sydämen UÄ-tutkimukseen. Leikkaushoidosta hyötyvät potilaat arvioidaan lasten
kirurgis-kardiologisissa kokouksissa.
Sydänvian hoito ja aikataulutus määräytyvät
vian aiheuttaman keuhkoverenkierron määrän mukaan sekä siitä, miten paljon vika (oikovirtausyhteys, takaisinvirtaus tai ahtauma)
kuormittaa sydäntä. Liian vähäisestä keuhkokierrosta seuraa kudosten hapenpuute, eikä
liian runsas keuhkokierto mahdollista sikiöaikaisen keuhkoverenkierron korkean vastuksen laskua. Tuolloin pahimmillaan keuhkoverenkierron vastus jää pysyvästi koholle
aiheuttaen kuoleman ennen keski-ikää.
Runsas keuhkokierto liittyy tyypillisesti erilaisiin ns. oikovirtauksen aiheuttaviin vikoi-

hin (kammio ja eteisväliseinäaukot, avoin
valtimotiehyt). Nämä viat kuormittavat myös
sydäntä aiheuttaen sydämen kammionpaksuuntumaa tai laajentumaa. Erilaiset ulosvirtausesteet (esim. aorttaläpän tai keuhkovaltimoläpän ahtauma, koarktaatio eli aortan
kapeuma) aiheuttavat myös kyseisen kammion paksuuntumaa.
Periaatteessa sydänvika pyritään korjaamaan
mahdollisimman varhain eli heti kun korjaustoimenpiteen aiheuttama riski on pienempi
kuin vian aiheuttama riski. Tuolloin vian sydänlihakselle aiheuttama vaurio/muutos voi
kasvun myötä korjaantua mahdollisimman
normaaliksi. Toisaalta vieraat, ympyrän muodostavat materiaalit (putket, läpät) eivät kasva, vaan ne joudutaan vaihtamaan isommiksi
kasvun myötä, kunnes kyseinen rakenne on
aikuiskokoa vastaava. Kaikista leikatuista
noin kolmannes on alle 1 kk ikäisiä, kolmannes 1 kk – 1 v ikäisiä ja loput yli vuoden ikäisiä.
Vaikka nykyisin alkaa jo olla kohtalaisen hyvä
käsitys ns. parhaasta mahdollisesta korjausiästä, esiintyy maailmalla erilaisia käytäntöjä.
Yksikköjen toimintatavat vaihtelevat, minkä
lisäksi lapsilla on myös muita hoitotulokseen
tai toipumiseen vaikuttavia sairauksia. Suomessa kirurginen hoito on keskitetty Helsinkiin ja ohjeet on tehty omien ja kansain-
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välisten kokemusten perusteella. Kirurgisia
hoitokäytäntöjä arvioidaan jatkuvasti, etenkin pohjoismaisten keskusten kanssa. Tämä
on varmasti yksi syy siihen, että pohjoismaiset
keskukset edustavat maailman kärkeä lasten
sydänkirurgiassa.

Sydänleikkaukset
Itse potilaan tulo ja hoito leikkaussalissa etenee kuten muidenkin leikkaussalipotilaiden
hoito. Leikkauslistan suunnitelmien mukaan
pyritään huomioimaan henkilökunnan resursointi eri tyyppisiin toimenpiteisiin (leikkauksen arvioitu kesto ja eri toimenpiteiden
mahdolliset erityisvaatimukset ja tarvikkeet).
Usein jo edellisenä päivänä kirurgi käy lyhyesti läpi potilaan asiat instrumenttihoitajan
kanssa. Leikkauspäivän aamuna käydään
koko leikkaukseen osallistuvan henkilökunnan kanssa läpi leikkauksen toteutus. Lasten
kardiologi esittelee potilaan, kirurgi kertoo
mitä ja miten toimenpide toteutetaan. Aneste-

Itse leikattava kohde on usein pieni.

siapuoli varautuu osaltaan potilaan mahdollisiin erityisongelmiin.
Leikkaussaliteam muodostuu viidestä lääkäristä ja neljästä sairaanhoitajasta. Leikkaustoiminta on usein ns. nelikätistä eli pääkirurgin
lisäksi avustava kirurgi osallistuu tavanomaista aktiivisemmin toimintaan. Kolmas
käsipari tulee tarvittaessa instrumenttihoitajalta. Tavanomaisten anestesialääkärin ja hoitajan lisäksi on sydänkeuhkokonetta hoitamassa perfuusiolääkäri ja hoitaja. Salivalvojan
lisäksi on konsultoiva kardiologi arvioimassa
sydämen UÄ-löydöksia ennen korjausta, tarvittaessa sen aikana ja jälkeen.
Sydänvikaisen lapsen leikkausvalmistelut ovat
kirurgin näkökulmasta usein varsin pitkiä.
Mutta erityisesti anestesiaan liittyvän kattavan monitoroinnin järjestely vie aikaa. Lisäksi
instrumenttikattaukseen järjestely, erilaisten
imujen (veripesurit yms.) sekä sydänkeuhkokoneen letkustojen virittely vaativat oman
aikansa. Valmistelut alkavat reilusti ennen
potilaan tuloa saliin. Saliin tulonkin jälkeen
aikaa kuluu vähimmillään n. 45 minuuttia,
mutta toisinaan jopa 2 tuntia. Sujuvimmillaan
eteisväliseinäaukon leikkaus ihoviillosta sen
sulkuun kestää noin tunnin, mutta pisimmät
leikkaukset venyvät toisinaan alkuiltaan asti.
Itse toimenpide alkaa ihoavauksen jälkeen
sternumin avauksella oskilloivalla sahalla.
Nykyisin noin kolmannes toimenpiteistä on
uusintaleikkauksia ja sydän enemmän tai vähemmän kiinni sternumissa. Tuolloin myös

eteiset, kammiot sekä suuret suonet ovat kiinni ympäristöissään eri asteisena arpikakkuna.
Rakenteiden preparoinnin ja veren heparinisoinnin jälkeen voidaan lapsen verenkierto
kytkeä sydänkeuhkokoneen pyöritettäväksi.
Osa leikkauksista tehdään tukiperfuusiossa, osassa sydän pysäytetään. Nykyisellä sydämen suojauksella se voidaan turvallisesti
pysäyttää jopa usean tunnin ajaksi. Potilaan
lämpötilaa lasketaan lähes aina muutaman
asteen toimenpiteen ajaksi. Vaikka aortan
kaaren toimenpiteissä joudutaan alaruumiin
verenkierto pysäyttämään, pyritään aivoja
suojaamaan ylläpitämällä niiden verenkierto
(ns. aivoperfuusio). Tuolloin ruumiinlämpötila lasketaan n. 20 asteeseen. Edelleen joissakin
tilanteissa voidaan pysäyttää koko verenkierto. Pysäytys ei mielellään saisi kestää yli puolta tuntia, tunnin rajaa pidetään ehdottomana
ylärajana. Tuolloin lämpötila on laskettuna n.
18 asteeseen. 			
uu

Uusintaleikkauksessa sydän voi joskus olla hyvin
arpinen ja ympäristössään kiinni.

Lastenkirurgia

Pienen, mutta suorituskykyyn selvästi vaikuttavan ryhmän muodostavat ns. yksikammiovian omaat lapset. Tällaisia lapsia syntyy
vuosittain noin 25-40. Tässä vikaryhmässä
sydämen toinen kammio on jäänyt liian pieneksi tai eteiskammioläppien rakennevika estää kaksikammiokorjauksen. Tuolloin
verenkierto rakennetaan vaiheittain yhden
pumppaavan kammion varaan. Matalapaineinen keuhkoverenkierto rakennetaan passiiviseksi ja toimiva kammio valjastetaan pyörittämään korkeapaineista systeemiverenkiertoa.
Tässä ns. Fontan kierrossa kaikki systeemilaskimoveri virtaa suoraan keuhkovaltimoihin
menemättä sydämeen. Keuhkoista veri palaa
sydämeen ja pumppaavaan kammioon, josta
veri lähtee systeemivaltimokiertoon. Passiivisen keuhkoverenkierron mahdollistavat sisäänhengityksen keuhkoihin luoma alipaine
ja veren takaisinvirtauksen laskimoihin estävät laskimoiden läpät. Ainoa mahdollinen
virtaussuunta on eteenpäin keuhkoihin. Verenvirtaus keuhkoihin tehostuu lapsen liikkuessa, jolloin lihakset supistuessaan painavat
laskimot lyttyyn. Pitkäaikaisongelmat muodostuvat heikommasta moottorista eli ainoan
kammion väsymisestä sekä koholle jääneestä
keskuslaskimopaineesta. Laskimopaine nousee normaalista noin 5-10 mmHg, jotta veri
menisi keuhkoista läpi. Kyseinen paineen
nousu vastaavasti turvottaa nimenomaan vatsan alueen elimiä – maksaa, munuaisia sekä
suolta. Vuosien jälkeen on ilmennyt etenkin
suoliston ja maksan toiminnanhäiriöitä. Pitkän ajan ennuste on vielä auki, koska 50-vuotisseurantatuloksia ei ole. Näillä näkymin iso
osa lapsista päätyy kuitenkin sydänsiirtoon
tuohon ikään mennessä. Toisaalta kehitystyötä tapahtuu koko ajan niin lääkehoidon kuin
mekaanisen tuenkin piirissä.
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Käytännössä toimenpiteissä ahtaumat
joko laajennetaan, poistetaan tai verenvirtaus
ohjataan muuta reittiä eteenpäin. Tämä voi
tapahtua sydämen sisällä esim. lihasta resekoimalla tai sydämen viereisissä suurissa suonissa esim. laajennuspaikan avulla. Läpät korjataan joko ompelemalla tai kudossiirre- tai
keinoläpällä. Oikovirtausyhteydet suljetaan
sulkemalla reiät sydämen lokerojen välillä tai
esim. sulkemalla suoniyhteys keuhko- ja systeemikierron välillä (PDA). Joskus anatomia
vaatii täysremontin ja verenvirtauksen ohjailun uusille reiteille.

uu

Apumateriaalit
Eniten käytetyt apumateriaalit ovat homograftit ja Goretex®. Goretex eli polytetrafluoroetyleeni on synteettinen, kaupallinen
muovimainen materiaali, ja sitä käytetään
laajalti erilaisissa toimenpiteissä. Homograftit
saadaan elinsiirtotoiminnan sivutuotteena.
HYKS:n elinsiirtotoiminnasta toimitetaan
siirtoon kelpaamattomat sydämet LNS:n leikkausosastolle, missä niistä preparoidaan aortta- ja keuhkovaltimoläpät sekä niihin liittyvät
suonet. Jos ne ovat hyväkuntoisia, ne säilötään
ja pakastetaan homograftipankkiin, joka pal-

velee koko maata ja jonka ylläpidosta huolehtivat vastaavat LNS:n instrumenttihoitajat.
Molempia materiaaleja käytetään paikkoina
sekä putkina, mutta viime vuosina homograftien käyttö on lisääntynyt. Lisäyksen on ennenkaikkea mahdollistanut hyvin hoidettu ja
toimiva homograftipankki. Homograftiläpät
ovat LNS:ssä eniten käytetty läppämateriaali. Irroitettuja läppiä voidaan pienentää jopa
puoleen alkuperäisestä koostaan, mikä hyvän
käsiteltävyytensä lisäksi edesauttaa niiden
käyttöä lapsilla. Myöskään antikoagulaatiota ei tarvita. Haittapuolena on homograftin
eriasteinen kalkkeutuminen, minkä johdosta
homografti kestää läppänä noin 5-15 vuotta. Lisäksi vuosittain asennetaan muutamia
mekaanisia läppiä. Ne ovat melko luotettavia
(mekaanisten läppien 50-vuotistuloksia ei vielä ole!), mutta tarvitsevat pysyvän verenohennuslääkityksen. Jos lapsen sydämeen ei mahdu
aikuiskokoista läppää, joudutaan se kasvuiän
loputtua vaihtamaan aikuiskokoiseksi.

Kotiutuminen ja seuranta

vaihtelee tyypillisesti 1-4 vrk iästä ja viasta
riippuen. Vuodeosastohoito jatkuu sydänlasten osastolla, jossa hoitoaika vaihtelee yleensä
7 ja 10 vrk välillä. Valtaosa potilaista kotiutuu
suoraan osastolta. Osa potilaista saattaa siirtyä vielä kotipaikkakuntansa lastenosastolle,
jolloin varsinkin mahdollisesti hitaasti toipuneiden pienten lasten ravitsemus saadaan
varmistettua. Lastenkardiologien seuranta
jatkuu tiiviinä kasvuiän loppuun, käytännössä hieman yli 16 ikävuoden, minkä jälkeen
nuoret aikuiset siirtyvät aikuiskardiologien
vastuulle.

Lopuksi
Täysiaikaisten lasten sydänviat ovat valtaosin
hoidettavissa rutiininomaisesti hyvillä tuloksilla. Tulevaisuuden oleellinen haaste on sairastuvuuden vähentäminen ja elämänlaadun
parantaminen, joihin oman helpotuksensa
tuo koko ajan kehittyvä interventiokardiologia. Hoitokäytäntöihin voivat vaikuttaa pitkäaikaistulosten (50 vuotta) ja sikiödiagnostiikan tarkentuminen. n

Leikkauksen jälkeen kaikki sydänpotilaat
siirtyvät ensin teho-osastolle, jossa hoitoaika
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The Evolution of Precision

Zimmer® Air Dermatome II Skin Grafting System
For over 50 years, the Zimmer Dermatome has been the standard in the industry, providing reliability and the
“power of precision” time after time. And now the standard has been raised with the new Zimmer Air Dermatome II.
Numerous proprietary innovations have been added which simplify set-up, reduce sharps exposure and allow for
soaking and automated washing. All of which results in consistent and
reliable skin graft harvesting for greater confidence and better results.
To find out even more, contact your Zimmer representative. Or visit
www.zimmer.com
06.02349.012 2012-04 © 2012 Zimmer GmbH
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Practicality
Comfort
Security

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

Lastenkirurgia

OneMed-leikkaustekstiili uuteen aikaan
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Lastenkirurgin päivystysviikonloppu
Heidi Elamo

Lastenkirurgian erikoislääkäri
TYKS

Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa lastenkirurgi toimii virka-ajan jälkeen
niin sanottuna vapaamuotoisena päivystäjänä, mikä tarkoittaa käytännössä
sitä, että kirurgin saa kiinni puhelimen
päästä ja tarvittaessa hän tulee taloon
paikalle puolessa tunnissa. Lastenkirurgi
on kokonaisvaltainen asiantuntija, joka
hallitsee sekä pehmeän- että kovanpuolen kirurgian. Potilasmateriaali on laajakirjoista keskolan pienistä vauveleista
15 -vuotiaisiin mopoilijoihin.
Varsin hyvän kokonaiskäsityksen lastenkirurgin työstä saa viikonlopun päivystäjän maanantai-aamun raportista.
Kerron teille mitä minun viikonloppuuni
sisältyi.
Lastenkirurgialla usein viikonlopun päivystyksestä huolehtii yksi ja sama henkilö.
Päivystys alkaa perjantaina klo 15 ja loppuu
maanantaiaamuna klo 8. Tästä alkaa normaali työviikko ja myös edeltävä viikko on ollut
täysimittainen. Työmäärät vaihtelevat melkoisesti. Joskus viikonlopusta on selvinnyt osastokierroin ja muutamalla puhelinsoitolla, kun
taas välillä ei tahdo kotiin päästä edes kääntymään.

Lastenkirurgia

Perjantai
Jään sairaalaan odottamaan lähikunnasta saapuvaa nuorta neitiä. Kyynärpäässä on murtuma, joka tarvitsee laittamista leikkaussalissa.
Ihmettelen jälleen kerran, miten paljon aikaa
menee muutamaan kilometriin, koska lapsi on
luvattu lähettää meille jo useampi tunti sitten.
Ehkäpä sairaalan remonttityöt ovat jälleen vieneet parkkipaikkoja pois käytöstä, eikä perhe
ole löytänyt paikkaa autolleen. Lähden kanttiiniin kahville kun törmään sairaalan aulassa nuoreen neitiin, jolla yläraajaan on laitettu
lyhyt rannelasta. Koska omalla potilaallani
on kyynärpäässä murtuma ei tämä neiti sovi
potilaakseni, mutta kysäisenpä kuitenkin ohimennen että voinko auttaa. Kannatti kysäistä
- potilaani löytyi. Myös selitys ”aikaa vievään
potilassiirtoon” löytyi. Sairaalan kulmalla sijaitseva suosittu pikaruokaketjun jakelupiste
imaisi jälleen nuoren nälkäisen uhrin ennen
kuin kirurgi ehti puuttua asiaan. Koska taloni
”nukkumatti” on kronkeli nukuttamaan ma-

sutäyteisiä lapsia jouduin lähettämään lapsen
takaisin kotiin ja pyysin perhettä palaamaan
aamusta uudelleen, lapsen masu tyhjänä sairaalaan. Sen rannelastan vaihdoin pidempään.
Kirurgipäivystäjänä jäin tekemään paperitöitä
ja toimin lähikuntien lastenradiologisten kuvien tulkitsijana ja konsultanttina. Seuraavat
kaksi murtumatapausta olivat myös syöneet
iltapäivästä niin, että nukkumaan lapset olisi
saatu vasta illalla yhdeksän jälkeen.
Talossamme toimii ns. liikennevalo-malli,
jonka mukaan kirurgiset anestesiaa vaativat
toimenpiteet jaetaan eri kiireellisyysluokkiin
(Kuva 1). Systeemi on vähentänyt merkittävästi yöaikaan tehtäviä toimenpiteitä, eikä
potilasturvallisuus ole tästä huonontunut –
päinvastoin. Uusintatoimenpiteiden määrä
on vähentynyt ja henkilökunta voi paremmin.
Kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset tehdään
kellonaikaa katsomatta. Sellainen oli teinipyöräilijä, joka oli ottanut yhteen mopoilijan
kanssa ja nuoren nimetön oli kuoriutunut
ihosta ja sorminivel oli kyntänyt maata. Traumapäivystäjä informoi alustavasti tilanteesta
ja hänen kuvauksensa perusteella nuori nukutettiin haavojen puhdistusta ja luutilanteen
tarkistamista varten. Sormi näytti täysin tuhoutuneen PIP-nivelen kohdalta lateraalisesti ja repaleinen haava oli avoimena sormen
tyvestä ylös DIP-niveleen. Haavassa oli runsaasti hiekkaa ja pientä metallisilppua, jota
vetyperoksidilla ja keittosuolalla huuhdeltiin
pois. Metallin edelleen kiillellessä haavassa
päädyin nyppimään pinsetein yksitellen silput
pois. Nivelpintaa ei käytännössä ollut jäljellä
kuin pieninä hippuina, eikä palapelistä saanut
kasattua nivelpintaa muistuttavaa rakennetta,
joten näitäkin paloja tuli myös pinsetein nypittyä haavasta. Murtumafragmentit muotoiltuina yhdistettiin K-piikillä ja revidoitiin haavan reunat siisteiksi. Kuin ihmeen kaupalla
pehmytpuoli näytti varsin vitaalilta ja sormen
väri säilyi hyvänä. Löyhästi suljin haavat ja
paketoin sormen pehmustein lastaan.

Kuva 1. Liikennevalomallin mukaisesti määritetään leikkausten kiireellisyys. Ei-kiireelliset potilaat voidaan
operoida rauhallisessa vaiheessa, kunhan potilaan hoito esim. kivun saralla
on otettu riittävästi huomioon.

Puolen yön jälkeen pääsin kotiin nukkumaan,
mutta minut herätettiin ensimmäisen kerran
aamuyöstä neljältä. Minulle jo aiemmin tuttu
aivokasvainpotilas oli tullut jälleen päivystykseen. Tällä kertaa oireena oli jonkinlaiset
vilunväristyskohtaukset. Aivokasvain on operoitu, mutta kuten varsin usein, on tälläkin
potilaalla kehittynyt hydrokefalustilanne ja
sitä varten lapsi on tarvinnut ventrikuloperitoneaalisen shuntin. Shuntilla tarkoitetaan
letkustoa, joka yhdistää aivokammion läpän
kera vatsaonteloon. Shuntti on erittäin herkkä
toimintahäiriöille ja komplikaatioille ja siksi
oireiden taustalta tuleekin poissulkea shunttiperäiset syyt. Siispä lapsi otettiin kirurgiselle
osastolle seurantaan ja laboratorioarvojen tarkistukseen. Koska lapsi voi sillä hetkellä hyvin, päätin vielä painaa pääni tyynyyn.

Lauantai
Seuraava herätys tuli klo 7.30. Keskolan lääkärin soittaessa tietää yleensä, että lähtö tuli
ja vielä mieluusti kiireisesti. Pieni 600 g:n
keskonen oli apneoinut ja tarvinnut ventilaatiotukea, jonka seurauksena lapsi oli päätynyt
vatsan natiivikuville. Lääkärille oli herännyt
epäily nenämahaletkun väärästä osoitteesta
ja lääkäri halusi lastenkirurgin mielipiteen
tilanteesta. Röntgenkuva näytti minusta rauhalliselta, vatsa oli palpoiden pehmeä, eikä
asia olisi minua muutoin huolettanut, mutta
koska kokeneet keskolan hoitaja ja omalääkäri
olivat huolissaan tuli minullekin sellainen olo,
että ilman masuun kurkkaamista ei tästä selvitä. Tilannearviooni vaikuttivat myös viime
viikonlopun tapahtumat, jolloin sama pikkukeskonen oli minut viimeksi paikalle hälyttänyt. Tuolloin peritoniittitilanne oli selvinnyt
”sattumalöydöksenä” keuhkokuvasta ja lapselle oli jo rakennettu ohutsuoleen stooma.
Pikkukeskoset pyritään leikkaamaan keskolassa omissa keskoskaapeissaan ”bed side
-kirurgiana” ilman potilaan siirtämistä muualle. Se mikä siirtyy, on leikkaussali, henkilökunta ja tavarat. Viikonlopun eli päivystysajan
leikkaussalihenkilökunta ei yksistään riitä
näitä resursseja hoitamaan, joten apuvoimia
hälytetään paikalle. Kesäaika luonnollisesti
luo tälle omat haasteensa, mutta toimenpide
päästiin aloittamaan yllättävänkin nopeasti
aamupäivällä. Laparotomiassa keskosen mahasta löytyi jälleen perforaatio ja vatsaontelo
huuhdeltiin mustasta kakasta. Uudet stoomat
rakennettiin ja nyt toivotaan, että tämä pieni
ihmisenalku selviää tästäkin koitoksesta.
Leikkaussalihenkilökunnan valmistautuessa
seuraaviin toimenpiteisiin kävin minä kiertämässä kirurgiset lapsipotilaat eri osastoilla.
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Sunnuntai
Osastot kiersin ilman suurempia häiriöitä. Useita pitkäaikaissairaita lapsia useiden masuoperaatioiden jäljiltä. Osa teho-osastolla,
osa jo lastenkirurgisella vuodeosastolla.
Yöllä kirurgiselle vuodeosastolle oli tullut bensakanisterin kanssa
leikkinyt nuori, jolle oli tarkoitus vaihtaa nukutuksessa yläraajan
palovammasidokset ja tarkistaa, tarvitseeko potilas suurempaa
revisiota yläraajaansa. Sidonta oli huomattavasti minimaalisempaa kuin mitä olin anamneesin perusteella ajatellut. Sain tehtyä
työn osastolla kipulääkityksen turvin ja kotiutin potilaan samalta
istumalta, kunhan potilas oli vannonut kautta kiven ja kannon,
ettei moista typeryyttä mene toiste tekemään.
Seuraava palovamma tuli sidosten vaihtoon kotoa. Aiemmin
hoitaneena lääkärinä oli ilo havaita hyvin parantuneet ja epitelisoituneet vammat. Uusi sidonta voitiin jättää väliin ja siirtyä arpien hierontaan rasvauksin.
Sitten lateraalikondyylin murtuman kimppuun. Pieni lapsukainen oli tipahtanut keinusta ja loukannut kyynärpäänsä. Dislokaatiota murtumassa oli sen verran, että avoin reduktio katsottiin
aiheelliseksi. Kiinnitin murtumafragmentin kahdella Kpiikillä, ja kipsasin yläraajan
vaalean vihreään kipsiin lapsen toivomuksen mukaisesti
(Kuva 2).
Vettä tuli taivaan täydeltä,
joten jäin hetkeksi pitämään
sadetta.
Kuva 2. Niinkin
yksinkertainen asia kuin lapsen
kipsin väri pyritään ottamaan
huomioon lapsipotilaan hoidossa.
Mikäli vain mahdollista, niin lapsi
poistuu sairaalasta haluamansa
värisen kipsin kera.

Kuva 3. Tarvittaessa
lastenkirurgin on
oltava sairaalassa
puolessa tunnissa
hälytyksestä.

Maanantai
Klo 2.20: ”Voisitko tulla välittömästi synnytyssaliin! Heti!” Yritän unenpöpperöisenä
vielä tarkistaa, että olihan puhelun tarkoitus
tulla lastenkirurgille. ”Kyllä oli, heti tänne!”
Kaasutan läpi kaupungin sillä vauhdilla, että
sakot tulisi jos virkavalta yllättäisi (Kuva 3).
Lompakko ja ajokortti unohtuivat kotiin siinä
kiireessä. Synnytyssalin elvytyshuoneessa on
huonokuntoista lasta elvytetty puoli tuntia ja
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nyt napa vuotaa voimakkaasti laskimoverta.
Suturoin napaa ja vuoto lakkaa. Olen mukana
siirtämässä lasta keskolaan. Ikävä kyllä, mutta tilanne ei vaikuttanut kovinkaan hyvältä.
Vaihdan vaatteet ja ajan nyt mallikkaasti takaisin kotiin. Nukkumaan muutamaksi tunniksi, koska aamu on jo valkenemassa ja työviikko alkaa 3 tunnin kuluttua.

Herään herätyskellon pirinään. Huomattavasti mukavampi ääni kuin puhelimeni
soittoääni. Hyvänolontunne valtaa mieleni.
Harvoin maanantaiaamu tuntuu näin euforiselta – pääsen päivystäjän kännykästä eroon.
Kohta antamaan raporttia edellämainitusta,
ja kuulemaan, tulivatko tulipaloni sammutettua oikein. n
Päivystysintoa kaikille päivystäjille!
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Lastenkirurgia

Sitten siirryin tekemään perjantaisia murtumia. Aloitin mutkalla olevasta antebrachiummurtumasta. Lapsi uneen ja repositio. Murtuma ei pysynyt hyväksyttävässä asennossa
ja diastaasia jäi liikaa, joten kaivamaan esille
murtumakoria. Koska murtumia oli useampi
jo jonossa ja halusin tehdä työt päivän aikana valitsin tähän ensimmäiseen murtumaan
K-piikit pitämään asentoa. Kipsiä päälle ja
keskustelemaan vanhempien kanssa jatkohoidosta. Seuraavaksi vuorossa oli eilinen
ranskanperunoiden syöjä. Halusin yrittää
capitulum radiin murtuman repositiota ja
fiksaatiota Ten-naulalla vaurioittamatta murtumafragmentin verenkiertoa sen enempää.
Kerroin hoitajille, miten yläraaja tulee peitellä
ja sain osakseni ihmetystä asiasta: miksi menen naulalla ranteesta sisään, vaikka murtuma on kyynärpäässä? Toki äidille piti vielä
perustella miksi lapsen haava on ranteessa,
vaikka kyynärpään aluetta käytiin korjaamassa. Viimeisin murtuma oli aikaongelman
takia jo siirretty seuraavalle päivälle.
Kiersin vielä akuutimmat potilaat teholla
uudelleen ja illaksi pääsin kotiin ja vastailin
muutamiin konsultaatiopuheluihin.

Ei viikonloppupäivystystä ilman yhtä akuuttia kivestä ja se tuli nyt. Hajareisin sisään käveli kaksitoistavuotias poika, jolla kivespussi
ei mitenkään erityisemmin punoittanut eikä
ollut turvonnut, mutta kipeä poika oli. Ikä ja
oireet puhuivat kiveksen lisäkkeen eli appendiksin torsion puolesta, mutta testistorsiota en
pystynyt poissulkemaan, joten otin pojan saliin ja kävin kurkkaamassa diagnoosin. Musta
lisäke tuli poistettua ja kivut jäivät pöydälle.
Taas meni iltaan ennen kuin pääsin kotiin.
Katsoin yhden leffan ja menin nukkumaan.
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Yhteistyöllä pienikin pärjää
K ari Vanamo

Dosentti, lastenkirurgian ylilääkäri
KYS

Lastenkirurgia on erikoisala, joka kattaa suuren määrän suhteellisen harvinaisia sairauksia
laajassa ikähaarukassa. Esimerkiksi ruokatorven umpeumia syntyy maassamme n. 20 kappaletta vuodessa. Kun tämä määrä jakaantuu
viiden eri yliopistosairaalan kesken, on vaikea
hankkia tai ylläpitää riittävää teknistä osaamista etenkin pienimmissä yksiköissä. Nykyään
kaikkialla esiintyvä kilpailun ja keskittämisen
korostaminen ei sovi ratkaisuksi ongelmaan;
sairaudet tulevat usein yllätyksenä ja vaativat
välittömiä toimenpiteitä. Myös diagnostiikka,
jälkihoito ja seuranta edellyttävät itse toimenpiteen hallitsemista. Useamman osaajan olemassaolo tuo tervettä vaihtelua, keskustelua ja
väljyyttä hoitoon. Perheet arvostavat lähempänä kotia tapahtuvaa hoitoa.
KYS lastenkirurgian toiminnassa apua harvinaisten sairauksien hoitoon onkin haettu eri
tasoilla tapahtuvasta yhteistyöstä. Se kattaa
niin yhteistyön oman sairaalan aikuiskirurgien kanssa, huippuosaajien vierailut muista
sairaaloista, leikkausten suorittamisen vastasyntyneiden teho-osastolla varsinaisen leikkaussalin sijaan ja erityisvastuualueen lastenkirurgien yhteistyön.

Yhteistyö aikuiskirurgien kanssa

Lastenkirurgia

Monien leikkaustyyppien määrä on aikuispuolella huomattavasti suurempi kuin lastenkirurgiassa. Tämä koskee erityisesti rintaelinkirurgisia ja verisuonikirurgisia toimenpiteitä,
joihin lastenkirurgiassa törmää harvoin. Myös
ortopedisten ongelmien, kuten nivelkierukan
repeämien ja polven nivelsidevammojen, korjauksia tehdään aikuispuolella huomattavasti
enemmän. Lastenkirurgin ja aikuiskirurgin
yhdessä tekemät leikkaukset ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi hoitaa näitä lapsilla suh-

Kuva 1. Jatkuva neurofysiologinen monitorointi on
oleellinen osa nykyaikaista skolioosikirurgiaa. Monitorin ääressä neurofysiologian erikoislääkärit
Tuula Ojala (vas.) ja Anu Muraja-Murro (oik.).

Kuva 2. Hollantilainen kipsiguru Peter Spruit (toinen vasemmalta) opettamassa lapsen lantioalaraajakipsin tekoa. Kipsaamassa Sh opiskelija Heidi Shemeikka. Toimintaa tarkkaavat kirjoittaja (kolmas vasemmalta) ja kipsimestari Osmo Markkanen.

teellisen harvinaisia ongelmia. Lastenkirurgit
saavat osansa aikuiskirurgien laajemmasta
kokemuksesta ja aikuiskirurgit puolestaan tietoa taudeista ja hoitoperiaatteista, jotka joskus
poikkeavat aikuisilla tavattavista. Yhteistyö
toimii molempiin suuntiin; lastenkirurgien
kokemusta on hyödynnetty esimerkiksi aikuisten kuopparinnan korjausleikkauksissa.
KYS on tätä yhteistyötä ajatellen juuri sopivan
kokoinen sairaala; kaikilta erikoisaloilta löytyy
osaajia, joiden on helppo tarttua portaissa toistensa hihaan eikä yhteistyölle juuri ole muodollisia tai taloudellisia esteitä.

Kirurgivierailut
Peräaukon puuttumat l. anorektaalianomaliat muodostavat ongelmaryhmän, jonka kirjo
on erittäin suuri. Yksinkertaisimmat tapaukset on KYS:ssa hoidettu omin voimin, mutta
vaikeampien tilanteiden menestyksekäs hoito
vaatii runsaasti kokemusta. Nämä leikkaukset
on jo pitkään tehty yhteistyössä HUS lastenkirurgian professori Risto Rintalan kanssa. Korjausleikkauksen onnistumiselle on usein vain
yksi tilaisuus ja lopputuloksella on ratkaiseva
merkitys myöhemmälle, koko elämän mittaiselle elämänlaadulle.
Yhteistyön uusi aluevaltaus on viime vuonna
pitkän tauon jälkeen aloitettu ns. idiopaattisen
skolioosin leikkaushoito. Leikkaukset tehdään
vierailevan TYKS:an lasten ortopedi Ilkka
Heleniuksen toimesta, jolla on maassamme
alan laajin kokemus. Skolioosileikkaukset ovat
vaativia ja edellyttävät monen eri erikoisalan

saumatonta yhteistyötä. Erityisesti instrumentaatio on kehittynyt viime vuosina jättimäisin
harppauksin, mutta on onneksi sama, mitä
aikuispuolen selkäkirurgit käyttävät, ja siten
henkilökunnalle tuttu. Tähänastiset kokemukset ovat olleet molemmin puolin erinomaisia,
ja erityistä kiitosta on leikkaavalta lääkäriltä
saanut KYS:an leikkaussalihenkilökunnan
osaaminen ja mutkaton asenne.
Vierailuihin liittyvä poliklinikkatoiminta
kattaa muitakin kuin ryhtiin liittyviä ongelmia ja monen potilaan jälkitarkastukset, jotka
muutoin vaatisivat käynnin Turussa, voidaan
toteuttaa lähempänä kotia. Myös aikuiskirurgit ovat käyntien yhteydessä hyödyntäneet
vierailijan kokemusta. Vastaavaa järjestelyä on
jatkossa suunniteltu myös esimerkiksi olkahermopunoksen syntymävaurioiden leikkaushoitoon.

Leikkaukset vastasyntyneiden
teho-osastolla
Vastasyntyneiden ja keskosten hoidossa saavutetut edistysaskeleet perustuvat pitkälti
tukihoitojen kuten hengityksen avustamisen
kehitykseen. Leikkausta tarvitsevien kriittisesti sairaiden vastasyntyneiden siirtäminen leikkausosastolle on kuitenkin jo sinänsä
kuormittavaa ja laitteiston vuoksi hankalaa ja
vaikeuttaa ainakin väliaikaisesti usein jo muutenkin kriittistä ventilaatiota. Monilla päivystävillä anestesialääkäreillä on vähän kokemusta työskentelystä pienten lasten ja keskosten
kanssa. Valtaosa vastasyntyneiden ja keskos-

Pinsetti 3/2012 |

27

deokokousten yhteydessä voidaan keskustella
myös muista ajankohtaisista ongelmista. Muiden sairaaloiden lastenkirurgit ovat osallistuneet myös KYS:an lastenkirurgipäivystyksen
pyörittämiseen, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia. Päivystyksen resurssit vahvistuvat ja
vierailevat päivystäjät saavat kokemusta vaativia tukihoitoja tarvitsevien, esimerkiksi vastasyntyneiden kirurgisten ongelmien hoidosta.

Omaakin osaamista
Vaikka KYS:an lastenkirurginen yksikkö on
pieni, on yhteistyön avulla kyetty ylläpitämään
korkeatasoista lastenkirurgista toimintaa alueen väestön parhaaksi. Pieni yksikkö voi olla
jopa suurta notkeampi ja siinäkin voi syntyä
uutta ja innovatiivista toimintaa. KYS on ollut
uranuurtaja maassamme mm. videoavusteisen kirurgian saralla ja ottanut ensimmäisenä
Kuva 3. Leikkaussalihoitaja Päivi Karppinen (keskellä, pukeutuneena) valmistautumassa potilaan peittelyyn käyttöön tähystysmenetelmän avoimen valleikkausta varten vastasyntyneiden teho-osastolla.
timotiehyen sulussa ja kuopparinnan korjauksessa. Kehittämämme rullausmenetelmä
ten leikkauksista tehdäänkin nykyisin teho- ERVA-alueen lastenkirurgien
napavarsityrän hoidossa on huomioitu myös
osastolla. Potilaan sijasta siirtyvät instrumenyhteistyö
kansainvälisesti.
tit ja henkilökunta ja tehon oma henkilökunta
auttaa järjestelyissä ja osallistuu saumattoman
anestesian ylläpitämiseen. Järjestely on osoittautunut toimivaksi ja lyhentää leikkausjärjestelyihin tarvittavaa aikaa merkittävästi. Haavainfektioiden tai muiden komplikaatioiden
määrä ei toiminnan seurauksena ole ainakaan
lisääntynyt.

KYS:an erikoisvastuualueella on lastenkirurgeja kolmessa sairaalassa. Jo usean vuoden
ajan on lastenkirurgian meetingit toteutettu
videoyhteistyönä näiden sairaaloiden kesken.
Uusin tieto päivittyy näin koko ERVA-alueelle
ja hoitolinjat kyetään yhtenäistämään. Vi-

Vaikka kilpailu ja keskittäminen tuntuu olevan päivän sana, se ei ole ainoa tapa turvata
laadultaan tasainen ja riittävän tasokas lastenkirurginen toiminta. Monipuolinen yhteistyö
tarjoaa tähän paljon paremmat edellytykset. n
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Lyhytjälkihoitoinen selkäkirurgia
Päiväkirurgia ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia
ovat lisääntyneet suhteessa muihin kirurgisiin
toimenpiteisiin viime aikoina. Uudet leikkaustekniikat, instrumentit ja varusteet ovat osittain
vaikuttaneet tähän kehityssuuntaan. Tähän
kehityssuntaan on vaikuttanut myös pyrkimys
tuottaa tiettyjä palveluita tehokkaammin ja halvemmin.
Selkäkirurgia on ollut vähän eri asemassa ja
siirtyminen päiväkirurgisiin tai lyhytjälkihoito- toimenpiteisiin on useasta syystä tapahtunut
vähän hitaammin kuin muilla ortopedian osaalueilla. Ensinnäkin monet toimenpiteet ovat
olleet niin laajoja ja potilaan elimistöä rasittavia,
että turvallinen postoperatiivinen toipuminen
on vaatinut vuodeosastolla hoitojakson; jossain
tapauksissa jopa seurantaa ja hoitoa teho-osastolla. Toimenpideajat ovat yleensä olleet pitkiä
ja pelkästään nukutuksen takia on tehokkaampi
seuranta ollut tarpeellinen. Selkäkirurgia vaatii
myös erityisinstrumentaatiota -ja varusteita ja
usein käytetään implantteja, joita ei ole käytössä
muissa ortopedisissa toimenpiteissä. Aina, kun
selkäkirurgia tehdään, on oltava myös valmius
hoitaa mahdollisia ongelmatilanteita ja komplikaatioita.

Välilevytyrän leikkaushoito
Välilevytyräleikkaus tehdään, jos potilas ei parane tarpeeksi hyvin konservatiivisilla hoitokeinoilla. Nykyään tehdään lähes poikkeuksetta
kaikki välilevytyräleikkaukset mikroskooppisella tekniikalla. Nikamavälin identifioiminen
vaatii läpivalaisua. Oikean leikkausasennon
laittaminen vaatii leikkauspöydän, joka on tätä
varten suunniteltu. Luonnollisesti tarvitaan
omaa välilevykirurgian instrumentaatiota ja on
varauduttava on myös siihen, että voi joutua hoitamaan tiettyjä ongelmatilanteita, kuten epiduraalivenoista vuotoa tai duraleesiota (Chou D et
al 2009).Oman potilasaineiston perusteella voidaan todeta, että suurin osa potilaista voidaan
kotiuttaa suoraan ilman yön yli seurantaa. Pieni
osa tarvitsee yön yli valvontaa. Pitkä kotimatka,
perussairaudet tai preoperatiiviset, neurologiset
oireet saattavat olla sellaisia tekijöitä, jotka vaativat yli yön seurantaa.
Uutena leikkausmenetelmänä on tullut viime
aikoina välilevytyrän tähystysleikkaus. Tämä
toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa.
Tähystin on selkätoimenpiteitä varten suunniteltu ja työskentelykanava on tähystimessä
kiinni. Tähystin viedään läpivalaisukontrollissa
oikeaan nikamaväliin. Erityisen hyvin tähän
leikkausmenetelmään soveltuvat hyvin lateraaliset prolapsit (Kim MJ et al 2007, Salame K et
Lidar Z 2010).

Kuva 1. 54-vuotias potilas, jolla on iso L4-L5 välilevytyrä. Oireena hänellä oli vaikea kiputila ja vasemmanpuoleinen peroneuspareesi. Leikkaus tehtiin päiväkirurgisena toimenpiteenä. Seuranta oli heräämössä yön
yli diabeteksen ja kipulääkitysongelmien takia.

Hermojuuren vapautusleikkaus
Hermojuurikanavan stenoosi johtuu lannerangan fasettinivelten nivelrikosta ja ruston/
luukudoksen liikakasvusta. Usein on myös nikamavälin välilevy rappeutunut. Nämä seikat
voivat johtaa hermojuuren pinnetilaan. Oireet
muistuttavat välilevypullistuman oireita, mutta usein oire on alkanut vähitellen ja jatkunut
suhteellisen kauan; välillä pahempana ja välillä
lievempänä. Leikkaushoidon indikaatioasettelu
on haasteellinen ja kokemusta vaativa ja usein on
hyvä, jos on mahdollista pohtia eri hoitovaihtoehtoja selkätyöryhmässä, johon kuuluu fysiatri,
kivunhoidon erikoislääkäri ja fysioterapeutti.
Leikkaustoimenpiteessä vapautetaan puristuksessa oleva hermojuuri. Fasettinivelestä
poistetaan hypertroofiset reunat, ligamentum
flavum resekoidaan ja mahdolliset hermojuuren
alla olevat kielekkeet poistetaan. Tämä toimenpide tehdään myös mikrokirurgisella tekniikalla
(Jönsson B et Strömqvist B 1994). Fasettiniveliä
pyritään säästämään niin paljon, että nikamavälin stabiliteetti säilyy. Jos joudutan resekoimaan
fasettinivelet tai jos nikamaväli on ennestään
instabiili, on harkittava nikamavälin luudutusta
samassa istunnossa. Jos potilasta tutkitaan huolellisesti etukäteen ja varaudutaan hyvin leikkaustoimenpiteeseen, soveltuu myös hermojuuren vapautusleikkaus päiväkirurgiaan.

Selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoito
Väestörakenteen muuttuessa vanhojen ihmisten
suhteellinen osuus kasvaa ja sitä mukaan myös
tietyt sairaudet yleistyvät. Selkäydinkanavan
ahtauma on yksi niistä. Diagnostiikka on MRItutkimusten myötä käynyt helpommaksi.
Oireina potilailla on katkokävely, neurologisia
oireita ja kipuja. Kävelymatka, johon pystyy, voi
olla hyvinkin lyhyt ja potilailla voi olla vaikeuksia tulla toimeen kotioloissa.
Koska kyseessä ovat iäkkäät potilaat ja heillä on usein muita perussairauksia, on erittäin

tärkeää tehdä perusteelliset preoperatiiviset selvitykset niiden osalta (Benz et al 2001). Verenvuotoriskiin, kardiovaskulaariseen tilanteeseen
ja hengitysfunktioon on kiinnitettävä erityistä
huomiota, kun arvioidaan toimenpiteeseen
mahdollisesti liittyviä riskejä .
Toimenpide on selkäydinkanavan dekompressio ja joskus siihen voidaan liittää myös spondylodeesitoimenpide (Hansray et al 2001).
Lyhytjälkihoitotoimenpiteessä on tärkeää,
että iäkkäällä potilaalla on kotona apua ja että
jälkihoito-ohjeet ovat erityisen selkeät. Dekompressiotoimenpiteen jälkeen on varauduttava
ainakin siihen, että potilas voi olla seurannassa/
jälkihoidossa 2 vuorokautta ja tarpeen mukaan
täytyy olla mahdollisuus pidempäänkin hoitojaksoon.

Nikamavälin luudutus
Nikamavälin luudutus eli spondylodeesi on
hiukan isompi toimenpide. Jos aiotaan tehdä
tällainen toimenpide lyhytjälkihoitoisena toimenpiteenä, on preoperativinen suunnittelu hyvin tärkeää. Anestesiakelpoisuuteen ja mahdollisiin perussairauksiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Käytettävien implanttien ja instrumentaation ennalta suunnittelu, verivaraus,
antibioottiprofylaksia, läpivalaisun toimivuus,
leikkausasennon suunnittelu ja postoperatiisen
kivunhoidon toteutus ovat oleellisia onnistuneen hoidon kannalta.
Nikamavälin luudutuksen tärkeimmät indikaatiot ovat instabiliteetti, välilevyn rappeuma,
välilevytyräleikkauksen jälkitila (postdiskektomia syndroma) ja spondylolyysi ja spondylolisteesi. Oireina potilailla voi olla kipua, ryhtivirheitä ja neurologisia oireita. Kipu on leikkaushoidon
tärkein indikaatio. Hoitoratkaisun tekemisessä
on hyödyksi, jos käytettävissä on muiden erkoisalojen lääkäreiden, kuten fysiatrin, anestesialääkärin, radiologin ja neurofysiologin mielipiteitä.
Nikamavälin luudutusmenetelmiä on useita
(Umeta RS et Avanzi O 2011). Yksinkertaisin on
luunsiirto ilman implantteja. Tätä menetelmää
on käytetty aikaisemmin ennen kaikkea nuorilla aikuisilla lievien nikamasiirtymien hoidossa.
Tällä menetelmällä ei ole mahdollista korjata deformiteetteja ja luutuminen on epävarmaa.
Ruuvi -ja tanko/levyfiksaatiosysteemien
(transpedikulaariset fiksaatiot) tultua markkinoille tehdään useimmat nikamavälien luudutusleikkaukset implanteilla. Transpedikulaarisella fiksaatiolla voidaan korjata nikamien
välisiä siirtymiä ja muita deformiteetteja ja tällä
fiksaatiosysteemillä voidaan saada erittäin hyvä
primaari stabiliteetti. Itse luunsiirto voidaan tehdä nikamien sivuilla (posterolateraalinen spondylodeesi) tai nikamakorpusten väliin (interkorporeaalinen spondylodeesi).
Luunsiirännäinen voi olla omaa luuta kristasta tai paikallisesti otettu, pankkiluuta tai keinoluuta (Vaccaro AR et al 2002).
Postoperatiivisen kivunhoitoa varten voidaan
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leikkaustilanteessa laittaa epiduraalikatetri, jonka kautta annetaan puudutus/kipulääkeinfuusiota. Lyhytjälkihoidon toteutuessa yhden nikamavälin luudutus vaatii 2-3 vrk:n hoitoaikaa.
Kuva 2. 40-vuotias potilas, jolla on välilevytyräleikkauksen jälkeinen kiputila, nikamavälilevyn rappeutuma ja instabiliteetti. Potilaalle on tehty yhden
nikamavälin transpeikulaarinen fiksaatio ja interkorporeaalinen spondylodeesi.

Selkänikaman murtuman hoito
mini-invasiivisella menetelmällä
Iäkkäiden ihmisten määrän lisääntymisen myötä ovat myös osteoporoottiset murtumat lisääntyneet. Luuntiheysmittauksien avulla voidaan
seuloa ne, jotka ovat erityisen riskialttiita samaan osteoporoottisia murtumia. Uusia osteoporoosilääkkeitä on tullut paljon markkinoille,
mutta siitä huolimatta näyttää erilaisten osteoporoottisten murtumien määrä vain kasvavan.
Nikaman kompressiomurtuma voi tulla hyvin
pienen trauman seurauksena tai jopa spontaanisti. Se on hyvin kivulias ja johtaa potilaan liik-

kumisvaikeuksiin, joka taas johtaa pahenevaan
osteoporoosiin. Tästä syntyy helposti kierre,
joka voi olla potilaan kannalta hyvin kohtalokas
ja viedä häneltä liikuntakyvyn täysin.
Osteoporoottinen nikamamurtuma voidaan
hoitaa konservatiivisesti, mutta usein konservatiinen hoito ei onnistu. Murtunut nikama
voidaan hoitaa injisoimalla siihen luusementtiä
(vertebroplastia) tai tekemällä siihen eräänlainen pallolaajennus ja injisoimalla syntyneesen
tyhjään tilaan luusementtiä (kyfoplastia) ( Garfin et al 2001). Jälkimmäinen soveltuu ainoastaan tuoreisiin murtumiin (alle 3 kuukautta
vanhoihin) mutta ensimmäinen soveltuu myös
vanhempiin murtumiin. Luusementti-injektio
tehdään läpivalaisukontrollissa ja on suositeltavaa, että käytettävissä on kahden suunnan läpivalaisu. Injektio tapahtuu erikoisneuloilla, jotka
viedään nikamien pedikkelien (lannerangan
alueella) kautta tai nikaman sivusta (rintarangan
alueella) nikamakorpukseen.
Useimmiten kivunlievitys on välitön ja potilas
voidaan kotiuttaa lyhyen seurannan jälkeen.

Nikamavälin stabilisaatio ilman
luudutusta
Spondylodeesileikkauksen kevyempi vaihtoehto on nikamavälin stabilisaatio ilman luudutusta. Tänä päivänä yleisin käytössä oleva
menetelmä on interspinosus-stabilisaatio
implantin avulla (Wallis). Estämällä eksten-

sio -ja fleksioliike nikamavälissä poistetaan
instabiliteetistä johtuva kipu ja funktionaalisen stenoosin aiheuttama kipu. Toimenpide
on mini-invasiivinen ja sopii päiväkirurgiaan, mutta indikatioasettelu on vaikea ( Sandu
N et al 2011, Se´ne´gas J et al 2009).

Nikamavälin proteesileikkaus
Nikamavälin luudutuksen vaihtoehto on myös
joissakin tilanteissa diskusproteesin asettaminen (Galbusera et al 2008). Leikkaus tehdään
etukautta lumbotomiateitse. Nikamavälilevy
korvataan diskusproteesilla. Verisuonikirurgin
mukanaolo leikkauksessa tai valmius siihen on
tämän selkätoimenpiteen vaatimus. Leikkausindikaatio on välilevysairaus ja instabiliteetista johtuva kipu ilman hermojuurirakenteiden
kompressiota. Muuten postoperatiivinen toipumisaika on lyhyt ja toimenpide soveltuu hyvin
lyhytjälkihoitoiseen selkäkirurgiaan.
Uusia mini-invasiivisia selkäleikkausmentelmiä kehitellään jatkuvasti. Tulevaisuudessa
pystytään varmasti paljon atraumaattisemmin
tekemään selkäkirurgisia toimenpiteitä. Tähystysohjatut toimenpiteet yleistyvät, nikamien
fuusioleikkaukset pystytään tekemään paljon
pienemmällä kudostraumalla. Hermokudoksen
ja luukudoksen uudentyyppiset implantit ja leikkaustekniikat vievät tulevaisuudessa varmasti
selkäkirurgiaa kohti vielä kevyempää kirurgiaa
ja lyhyempiä postoperatiivisia hoitojaksoja. n
Kirjallisuusluettelo saatavilla kirjoittajalta tai Pinsetin
toimituksesta.

Instrumentaatiot Helposti Järjestykseen !
Big Case Back instrumenttipöydät on suunniteltu
helpottamaan isojen instrumentaation käsittelyä
leikkausten aikana.
Instrumenntipöydän käyttökuntoon laittaminen
on nopeaa patentoidun steriilin peitteen ansiosta.

Mukana
leikkaussalisairaanhoitajien
opintopäivillä
Turussa 11.-12.
Lokakuuta 2012

OR Specific on johtava
ruostumattomasta teräksestä
valmistettujen instrumenttipöytien valmistaja.

Art Nro. 429
Big Case Table.

Art Nro. 429-ADJ
Korkeussäädettävä Big Case Table.
Scandinavia Oy

Länsitie 349
66400 Laihia, Finland
Puh. 06 4771991, Telefax: 06 4771989
www.ossano.fi, ah@ossano.fi

Käytetään mm. Lonkka- / polviproteeseissa, selkäleikkauksissa, neurokirurgia,
endoskooppiset-, avosydän-, sekä craniaalikirurgiset leikkaukset yms....
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Kipupotilaiden hoito vaatii moniammatillista otetta
Tiina R aivio

esiintymiseen leikkauksen jälkeen vaikuttavat
leikkaukseen liittyvät tekijät kuten leikkausalue,
haavan koko ja leikkaustekniikka, anestesiamenetelmiin liittyvät tekijät kuten anestesiamuoto
ja perioperatiivinen kivunhoito, potilaaseen liittyvät seikat kuten yksilöllinen kipuherkkyys ja
aikaisemmat kokemukset sekä hoitoympäristö
ja leikkausta edeltävä ohjaus.

Sairaanhoitaja
Jorvin sairaalan Päiväkirurgia ja Kipuvastaanotto
HYKS

”Hei, varaisitko kasvaintautia sairastavalle potilaalle soittoajan ensiviikoksi, hän kotiutuu
tänään?, kiitos”. ”Annatko sotun?” Näin alkaa
kipuhoitajien Kirsti Lindenin ja Tiina Raivion
viikko Jorvin sairaalassa. Molemmat sairaanhoitajat ovat työskennelleet Jorvin sairaalassa useita
vuosia. Kirstillä tulee täyteen 25 vuotta ja Tiinalla 14 vuotta syksyllä 2012. Jorvissa akuutista ja
kroonisesta kivunhoidosta vastaavat sairaanhoitajat työskentelevät saumattomasti yhteistyössä.
Yhteinen tie kivunhoidon saralla on alkanut v.
1999. Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla toimivien, kivunhoidosta vastaavien sairaanhoitajien koulutus 4-5 kertaa vuodessa kuuluu edellä
mainittujen hoitajien toimenkuvaan. Jatkuva
kouluttautuminen sekä oman ammattitaidon
ylläpitäminen ovat tärkeä osa vastuuhoitajien
työtä. Lisäksi verkostoituminen muissa sairaaloissa toimivien kipusairaanhoitajien kanssa on
tärkeää.
Kirsti Linden on toiminut anestesiasairaanhoitajana leikkausosastolla vuodesta 1987 ja valittu
kokopäiväiseen kipuhoitajan toimeen vuonna 1999. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluvat
vuodeosastoilla postoperatiivisten potilaiden
kivunhoidon seuranta ja kroonisesta kivusta
kärsivien sekä kasvaintautia sairastavien potilaiden kivunhoito. Kipuhoitaja toimii arkipäivisin
vuodeosastoilla yhteistyössä kipukonsultiksi
nimetyn ja päivittäin vaihtuvan leikkausosaston
anestesialääkärin kanssa. Kipuhoitajan vuodeosastokäyntejä oli viime vuonna 1150 kpl. Osastokonsultaatioita anestesialääkärit toteuttivat
323 kpl. Kipuhoitajan toimenkuvaan kuuluvat
kivunhoidossa käytettävien erikoistekniikoiden
hallinta, kivunhoidon toteutus ja seuranta sekä
kirjaaminen ja myös vuodeosastoilla päivittäin
ja säännöllisesti toteutuva kivunhoitotyön opetus ja ohjaus.
Tiina Raivio toimii Päiväkirurgisessa Yksikössä
anestesiasairaanhoitajana leikkaussaleissa ja heräämössä sekä kipuhoitajana kipuvastaanotolla.
Kipuvastaanotto on avoinna yhtenä päivänä
viikossa, tiistaisin. Kipuvastaanotolla toimii
kolme anestesialääkäriä ja kaksi kipuhoitajaa
vuoroviikoin. Kohteena ovat kasvaintautia eli
syöpätautia sairastavat potilaat ja pitkäaikaisesta kivusta kärsivät potilaat. Sairaanhoitaja ohjaa
potilaille käytännön kivunhoidon lääkärin ohjeiden mukaisesti; lääkeohjeiden neuvominen,
tutkimusten tilaaminen ja yhteydenpito jatkohoitopaikkoihin, mm. kotisairaalaan ja työterveyslaitokseen sekä muille erikoisaloille.
Kipuvastaanotolle potilaat tulevat lähetteellä.

Sairaanhoitajat Kirsti Linden ja Tiina Raivio.

Lähete siirretään eli edelleenohjataan Meilahden Kipuklinikalle hoidon tarpeen suunnittelua varten. Siellä kivunhoitoon erikoistuneet
lääkärit antavat ohjeita lähettäville lääkäreille ja
hankalimmissa tapauksissa antavat ajan erikoissairaanhoitoon kipuklinikalleen. Potilaat saavat
ajoissa siirrosta tiedon. Kasvaintautia sairastavat
potilaat saavat heti ilman lähetteen siirtoa ajan
Jorvin sairaalan kipuvastaanotolle. Lähetteen
erikoissairaanhoitoon saa yleisemmin terveysasemalta. Vuosittain yksityisestä terveydenhuollosta tulee muutama lähete ja Jorvin sairaalan
poliklinikoilta tulee lähetteitä kipuvastaanotolle.
Eniten pitkäaikaisesta kivusta kärsivät tuki- ja
liikuntaelinsairaat ihmiset. Erilaisista traumoista syntyneet kiputilatkin vaativat kivunhoitoa.
Kipupotilaita hoidetaan Jorvin sairaalassa polikliinisesti vastaanottohuoneessa, jonka lääkäri
ja hoitaja jakavat keskenään. Kipuvastaanotto
sijaitsee Päiväkirurgisessa Yksikössä. Käyntiin
on varattu aikaa n. 1 tunti. Kroonista kipua hoidetaan erikoistekniikoin esim. kiputilapuudutuksin eli blokadein. Kipua voidaan puuduttaa
pois hetkeksi eli katkaista potilaan tuntema kipu
vähäksi ajaksi, muutamaksi tunniksi tai vaimentaa sitä. Silloin hoitoympäristönä toimii Päiväkirurgisen Yksikön heräämö.
Kipu on yleisin oire hakeuduttaessa hoitoon.
Kipu voi olla lyhytaikainen eli akuutti tai pitkäaikainen eli krooninen. Akuutin ja kroonisen
kivun merkitys, mekanismit ja hoitokeinot ovat
erilaisia. Akuutti kipu johtuu jostain elimellisestä tekijästä kuten esimerkiksi haavasta, luunmurtumasta, synnytyksestä, leikkauksesta tai
tulehduksesta. Kipu lievenee tavallisesti vaurion
paranemisen myötä. Leikkaustekniikat ja anestesialääkeaineet sekä -menetelmät ovat vuosien
varrella kehittyneet paljon. Leikkauksen jälkeen
kipuja on raportoitu ilmenevän jopa 80%:lla
potilaista kipulääkityksestä huolimatta. Kivun

Kipua pidetään kroonisena, kun se jatkuu kudosten tavallisen paranemisajan jälkeen. Nykyään
tiedetään, että kroonisen kivun mekanismi ja
syntytapa on erilainen kuin akuutin. Sen taustalla voi olla keskushermoston kivunsäätelymekanismien vika, ”väärä hälytys” tai viestityshäiriö,
jota erilaiset biologiset, psykologiset ja sosiaaliset
tekijät voivat ylläpitää. Suomessa v. 2003 tehdyssä, 4542 15-74 -vuotiasta henkilöä käsittäneessä
väestötutkimuksessa kroonisen kivun prevalenssi oli 34% ja päivittäisen kroonisen kivun
esiintyvyys oli 14%. Kroonisesta kivusta kärsivät
potilaat eivät enää vain oirehdi vaan kivusta on
kehittynyt sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisia,
jopa palautumattomia muutoksia elimistölle.
Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden hoitoprosessi on pitkä ja aikaa vievä. Tutkimukset
vievät aikansa ja lääkehoidon suuren arsenaalin
takia on edessä pitkä ja kokeiluja vaativa tie.
Kipuhoitajan tehtävä onkin kuunnella ja tukea
sekä kannustaa potilasta sillä tiellä. Omaisten
ohjaus ja tukeminen kuuluvat luonnollisesti toimenkuvaan.
Kroonisten kipupotilaiden hoito vaatii vankkaa
moniammatillista otetta. Potilaan oma työterveyslääkäri, kivunhoitoon erikoistunut lääkäri,
fysiatri, ortopedi ja psykiatri sekä muu hoitava
henkilöstö voidaan koota yhteen pohtimaan
hoitoprosessia potilaan parhaaksi. Kiputiimissä
työtä tekevien lääkäreiden ja hoitajien on omattava positiivinen ja toiveikas elämänasenne sekä
rohkeutta tunnustaa omat riittävyytensä rajat
kohdatessaan pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä
ja ahdistuneita potilaita. Tämän työn toteuttaminen antaa parhaimmillaan enemmän kuin
ottaa!
Nykypäivän ihmiset tietävät oikeuksistaan
enemmän ja uskaltavat vaatia heille kuuluvaa oikeanlaista hoitoa ja kohtelua. Ihmiset, joilla on kipua ja särkyä, haluavat kivunlievitystä. Potilaan
kohtaamisessa tärkeintä on luottamuksellisen
hoitosuhteen luominen, joka on helppo toteuttaa
olemalla reilu ja rehellinen. Optimistinen ja realistinen näkökulma auttavat asiassa molempia,
niin potilasta kuin hoitavaa henkilökuntaakin.
Lopuksi on aina muistettava, että pitkäkin matka alkaa ainoastaan yhdellä askeleella! n
Lähteet ovat saatavissa artikkelin kirjoittajalta.
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Lämmöllä potilaillesi.

Kaikkiin tilanteisiin.
Jokaiselle potilaalle.

1987 Bair Hugger™ aloitti ensimmäisenä potilaan lämmittämisen lämpimällä ilmalla
(FAW= forced air warming). Siitä lähtien perioperatiivisen tahattoman hypotermian
ehkäisy on ollut tärkeä osa potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Jo 165 miljoonaa
potilasta ympäri maailmaa on lämmitetty turvallisesti ja tehokkaasti Bair Hugger
lämpöhoitotuotteilla. Yli 100 tutkimusta on julkaistu FAW:n eduista tahattoman hypotermian sekä siihen liittyvien komplikaatioiden ehkäisyssä.
Lue lisää: www.fawfacts.com

25 years • 25 blankets • 165 million patients warmed
- Bair Hugger still state of the art

Suomen 3M Oy | www.3M.fi
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POTKUA PÄIVÄÄN
Minna R ehula

Terveysliikunnan suunnittelija
PPSHP Työhyvinvointipalvelut

Miksi itsestä pitäisi pitää huolta? Ihminen tarvitsee järkevän syyn sille, mitä tekee. Ihminen
vastaa itse itsestään, ja hän kaipaa syytä ja motiivia toiminnalleen. Oulun yliopistollisessa
sairaalassa terveysliikuntakyselyn perusteella
suurin syy liikkumattomuuteen oli väsynyt olo
työn tai muiden vaatimusten vuoksi. Helsingin
kaupungin työntekijöille tehdyn terveystutkimuksen mukaan juuri työväsymystä raportoivien luokassa oli selvästi enemmän liikunnallisesti passiivisia. Syynä liikkumattomuuteen
yleisimmin on vapaa-ajan, kaverin ja liikuntapaikan puuttuminen, huono terveys ja jaksamattomuus työpäivän jälkeen. (Lahti 2008).
Potkua päivään voi toisaalta taas löytyä myös
työstä. Työ on ihmiselle tärkeä tapa kokea itsensä tarpeelliseksi, toteuttaa itseään ja kokea
kuuluvansa jonnekin. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää huomata se, että juuri ihminen on työpaikan tärkein voimavara ja siitä
tulee pitää huolta.

Sanoista tekoihin - voikaa hyvin
PPSHP:ssä on pitkät perinteet työyhteisöliikunnan kehittämisessä ja se onkin osa sairaalan laaja-alaista työhyvinvointitoimintaa.
Osana työhyvinvoinnin kehittämistä työyhteisöliikunnan vaikutukset nähdään myös pelkkiä terveysvaikutuksia laajempina. (Pohjola
2010, 18–19.) Yli 200 hengen liikuttajaverkosto
sairaalan sisällä laatii työyhteisössään yhdessä esimiehen ja koko henkilökunnan kanssa
liikuntasuunnitelman. Suunnitelmassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet, määritellään
liikuntatoiminta, budjetoidaan, seurataan,
arvioidaan sekä kehitetään yhteistoimintaa
liikunnan keinoin. Liikuttajaverkosto edistää
henkilöstön liikuntatietoisuutta ja kannustaa
työyhteisöä terveyttä edistäviin elämäntapoihin sekä itsestä huolenpitoon. (Rehula 2011.)
Utriaisen (2009, 120.) väitöstutkimuksessa hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin
edistämiseksi tulee arjen hoitotyössä pyrkiä
edesauttamaan erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia käytänteitä ja toimintatapoja, kuten hoitajien yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. OYS:n avohoitotalon leikkaussalin
ja kirurgian poliklinikan yhteishanke ”Hyvän
olon” juoksukoulu tuki myös ajatusta siitä, että
yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy yhteisillä
juoksulenkeillä. (Aura 2006, 59.)

Oulun yliopistollisen sairaalan avohoitotalon leikkaushoitaja Katja Tikkanen elää ns. ruuhkavuosia,
mutta vaalii silti omaa jaksamista ja jakaa liikunnan tuottamaa ilosanomaa myös työkavereilleen.

Liikuttaja Katja Tikkanen veti pilottihankkeena 30 työkaverilleen juoksukoulun ja tuloksena
oli työntekijöiden hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon paraneminen ja viskeraalisen
rasvan vähentyminen. Työkavereiden palautteiden perusteella toiminta lisäsi yhteishenkeä
ja antoi kipinää säännölliseen liikunnan harrastamiseen. Monen eri kuntoisen ja tasoisen
liikkujan sitoutumista edistivät vapaaehtoisuus ja omiin kykyihin nähden realistiset tavoitteet.

voidaan hyödyntää työtehtävien toiminnallisuutta ja hakea tarvittavaa lihasvoimaa eri
työtehtäviäkin varten. Esimerkiksi potilaan
steriilin pesun aikana tarvitaan pitovoimaa,
kun raajaa pidetään ylhäällä. Tätä voidaan
harjoitella esimerkiksi heiluriliikkeessä (Ohje
3). Kehon hallintaa tarvitaan potilaan siirroissa, joista esimerkkinä on kahvakuulan pyörittäminen pään yli (Ohje 5).
Liikunnan merkitys työkyvyn edistämisessä
perustuu sekä terveellisyyteen että myönteisiin
vaikutuksiin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kunta-alan 11 vuoden seurantatutkimus osoitti, että elintavoista ainoastaan
ripeän liikunnan lisäys vaikutti merkittävästi
koetun työkyvyn paranemiseen ikävälillä 51–
62 vuotta. (Nurminen, Ilmarinen, Malmivaara, Ylöstalo, Mutanen, Ahonen, Louhevaara
& Aro 2000, 67) Jos työntekijä ei ole fyysisesti
aktiivinen ja hänellä on muitakin riskitekijöitä
terveyden kannalta, todennäköisyys sairauspoissaoloihin kasvaa ja hänen työssä selviytymisensä heikkenee. (Fagelholm ym. 2007, 56.)
n
Lähteet ja lisätiedot artikkelin kirjoittajalta.

Kahvakuulaharjoitteluohjeet, jotka
on suunniteltu leikkaushoitajan
työkyvyn tueksi.

Kahvakuulaharjoittelu hoitajan
työkyvyn edistäjänä
Tulevaisuuden suunnitelmissa on tarjota leikkaussalin henkilökunnalle kahvakuulaharjoittelua, koska PPSHP:ssä ovat olleet jo vuosien ajan suurimpina sairauspoissaolojen syinä
tuki- ja liikuntaelinsairaudet kuten selän, niskan ja olkapäiden ongelmat. (PPSHP tilinpäätös 2010.) Selkä- ja niska-hartiavaivat saadaan
kuriin tasapainoisella vartalon päälihasryhmiä
huomioivalla lihaskunto-ohjelmalla. Positiivisia muutoksia tulee lihastasapainoon, ryhtiin
ja toisaalta toiminnallinen kahvakuulaharjoittelu lisää myös motorisia taitoja. Harjoittelulla pyritään vaikuttamaan kehon hallintaan
parantamalla asentoa ylläpitävien lihasten
lihasvoimaa ja kestävyyttä. Kuulan heilahtaessa kehon painopiste muuttuu, jolloin asennon
ylläpitämiseen tarvittavat lihakset aktivoituvat
(Aalto 2007: 47–48.) Harjoittelu kohdistuu pinnallisten päälihasryhmien lisäksi myös asentoa
ylläpitäviin keskivartalon lantionseudun lihaksiin (Kilpeläinen 2010).
Leikkaushoitaja tarvitsee työssään staattista
että dynaamista lihasvoimaa. Kahvakuulassa

1. ETUHEILAUTUS SIVULTA
Kohdistus: Keskivartalon teholiike
Suoritusohje: Aseta jalat vierekkäin.Ota kuulasta sarviote. Kierrä vartaloa ja heitä kuula eteen lantion voimalla.
Vie kuula hallitusti toiselle puolelle vartaloa.

2. PYSTYPUNNERRUS
Kohdistus: hartiat ja ojentajat
Suoritusohje: Suuntaa työntö suoraan ylös
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4. KIERTO VARTALON YMPÄRI
3. ETUHEILAUTUS
Kohdistus:
Koko vartalon yleisliike
Suoritusohje:
Ota lantion levyinen haara-asento.
Ota molemmin käsin kiinni kahvasta ja
pidä kädet rentoina.
Lähtöasennossa polvet hieman koukussa ja kuula jalkojen välissä.
Heilauta kuula eteen lantiota ja jalkoja
ojentamalla ja lisää kuulaan vauhtia jokaisella suorituksella.
Laske kuula rennosti takaisin lähtöasentoon, älä jarruta kuulan vauhtia käsilläsi.
Korkeudeksi riittää oman pään korkeus.
Painoton tila.

Kohdistus:
Lämmittelyliike; keskivartalon lihakset, ylävartalo
Suoritusohje:
Seiso kapeassa haara-asennossa.
Pyöritä kahvakuulaa lantiosi ympäri.
Pidä kahvaa koko liikkeen ajan samassa asennossa, näin helpotat
käden vaihtoa varsinkin vartalon takana.
Tee töitä koko ylävartalollasi ja pidä keskivartalo tiukkana.
Vaihda kiertosuuntaa.
Lisää haastetta saat nostamalla jalan ilmaan.

7. HOOVER
Asetu kasvot alustaa kohti, kädet kuulalla ja varpaat lattiaa
vasten. Nosta vartalo muuten irti lattiasta ja yritä pysyä aivan
tikkusuorana. Älä päästä lapaluita törröttämään ylös, vaan
ajattele mieluummin, että nostat hartioita koko ajan hieman
Kuva
ylöspäin.6Pysy hetki, rentouta ja toista.

Kohdistus:
Lämmittelyliike; ylävartalon ja hartiaseudun lihakset
Suoritusohje:
Ota kuulasta kiinni sarviotteella.
Ota lantion levyinen haara-asento.
Pyöritä kuulaa pääsi ympäri ja mahdollisimman
lähellä päätäsi.
Pyri pitämään vartalosi paikoillaan.
Vaihda kiertosuuntaa.
Lisää haastetta saat tekemällä liikkeen kyykyssä.

6. YHDEN JALAN MAASTAVETO
Kohdistus:
Reiden takaosan lihakset, pakarat, suorat selkälihakset
ja tasapainon kehittäminen
Suoritusohje:
Lähde laskemaan kuulaa kohti lattiaa rauhallisesti ja
irroita samalla vastakkainen jalka maasta.
Keskity tasapainon hallintaan.
Käytä kuulan maasta nostamiseen koko vartaloasi.

8. VATSAKIERTO KAHVAKUULALLA
Kohdistus:
Vinot vatsalihakset
Suoritusohje:
Siirrä kahvakuulaa vartalosi puolelta toiselle.
Voit tehostaa liikettä irroittamalla jalat maata.

Yhdistyksen sivut

5. PÄÄN YMPÄRI PYÖRITYS
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Leikkaustiimin tarkistuslistan tavoitteena parempi potilasturvallisuus
Leikkaustiimin tarkistuslista on WHO:n kehittämä työkalu, jonka tarkoituksena on vähentää
leikkaustoimenpiteisiin liittyviä komplikaatioita ja kuolemia (WHO 2008). Lista kehitettiin
kansainvälisessä yhteistyössä osana Safe Surgery Saves Lives -ohjelmaa ja on ollut ilmestymisensä jälkeen maailmanlaajuisen huomion
kohteena. Tutkimustulokset tarkistuslistan
vaikutuksista ovat lupaavia, mutta hyödyistä
ja soveltuvuudesta erilaisiin leikkausympäristöihin tarvitaan vielä lisätutkimusta. Vuonna 2009 listasta ja siihen liittyvästä oppaasta
ilmestyi suomenkielinen käännös, johon on
tehty pieniä Suomen olosuhteisiin soveltuvia
muutoksia (STM 2009a, STM 2009b). Tarkistuslista on otettu Suomessa käyttöön jo useissa
sairaaloissa.

Tarkistuslistassa on 19 kohtaa
WHO:n leikkaustiimin tarkistuslistan avulla
pyritään edistämään tiedonkulkua ja tiimityötä kliinisten erikoisalojen välillä (WHO 2008).
Listassa on 19 turvallisuuden kannalta keskeistä
kohtaa, jotka on jaettu leikkauksen kulun mukaan kolmeen vaiheeseen: 1) ennen anestesian
aloitusta, 2) ennen viiltoa ja 3) ennen leikkaussalista poistumista. Kohdat käydään läpi järjestelmällisesti ja ääneen lukemalla. Erityisesti
listan käytön alkuvaiheessa on tärkeää nimetä
tähän vastuuhenkilö. Tavoitteena on, että tarkistuslistasta tulee luonnollinen osa leikkaustiimin työskentelyä, eikä sen käytöstä aiheutuisi ylimääräistä vaivaa tai kustannuksia.

Yhdistyksen sivut

WHO:n lista on suunniteltu yleisesti leikkaussaleihin, eikä se välttämättä vastaa erikoisalojen
vaatimuksiin. WHO suositteleekin muokkaamaan listaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi
ja tarvittaessa lisäämään listaan leikkaustiimin tärkeäksi katsomia kohtia (WHO 2008).
Esimerkiksi sydän- ja rintaelinkirurgiaan, sydän- ja keuhkonsiirtoihin sekä synnynnäisen
sydänvian leikkauksiin on tehty muokattuja
tarkistuslistoja (Clark ym. 2012). Erikoisaloille
suunnatut tarkistuslistojen on ajateltu ehkäisevän komplikaatioita ja kuolemia todennäköisemmin kuin yleinen tarkistuslista.

Tutkimustietoa leikkaustiimin tarkistuslistan vaikutuksista
WHO:n leikkaustiimin tarkistuslistasta on tehty useita tutkimuksia eri maissa ja erilaisissa
leikkaussaliympäristöissä. Yksi keskeisimmistä on vuonna 2009 julkaistu kontrolloitu tutkimus, jossa oli mukana kahdeksan sairaalaa
kahdeksasta eri maasta (Haynes ym. 2009).
Siinä todettiin leikkaustiimin tarkistuslistan
vähentävän leikkauspotilaiden kuolleisuutta

lähes puoleen ja kaikkien komplikaatioiden
yhteismäärää yli kolmanneksen. Suomalaisessa HALO-katsauksessa on laskettu, että listan
käyttäminen 31 kertaa estäisi yhden komplikaation ja 333 kertaa estäisi yhden kuoleman
(Pauniaho ym. 2009). Kun WHO:n tarkistuslistan käyttöä tutkittiin kiireellisten leikkausten osalta, havaittiin jälleen komplikaatioiden
määrän vähentyneen (Weiser ym. 2010). Sen
sijaan WHO:n tarkistuslistan käyttämisellä ortopedisessa kirurgiassa ei havaittu merkitsevää
yhteyttää varhaisten komplikaatioiden tai kuolemien vähentymiseen (Sewell ym. 2011).
Yli puolet kirurgisen potilaan hoitoon liittyvistä virheistä on todettu tapahtuvan leikkaussalin ulkopuolella, minkä vuoksi haluttiin
tutkia WHO:n listaa laajemman tarkistuslistan käyttöä (de Vries ym. 2010). Kyseinen
SURPASS-tarkistuslista kattaa potilaan koko
hoitopolun sairaalaan saapumisesta aina uloskirjautumiseen asti. Hollantilaisessa yksitoista
sairaalaa kattavassa tutkimuksessa havaittiin
tarkistuslistan käytön vähentävän komplikaatioita ja kuolleisuutta.
Potilasturvallisuuden kannalta on havaittu
olevan merkitystä sillä, kuinka täydellisesti
tarkistuslistoja käytetään. Hollantilaisessa tutkimuksessa selvitettiin WHO:n tarkistuslistan
vaikutusta kuolleisuuteen, ja onko mahdollisella vaikutuksella yhteyttä tarkistuslistan käyttöasteeseen (van Klei ym. 2012). Kuolleisuus
väheni merkitsevästi vain niillä potilailla, joilla
tarkistuslistaa oli noudatettu täydellisesti. Tutkijat pohtivat, että tarkistuslistan täydellisempi
täyttäminen saattaisi heijastaa asennoitumista
potilasturvallisuuteen ja sen parantamiseen.
Toisaalta on myös havaittu, että tarkistuslistan
käyttäminen paransi tiimityöskentelyä ja asenteita potilasturvallisuutta kohtaan (Haynes
ym. 2011). Asenteiden parantuminen korreloi
puolestaan komplikaatioiden vähentymisen
kanssa.
Suomalaisessa tutkimuksessa, joka toteutettiin
neljässä yliopistollisessa sairaalassa, havaittiin
että WHO:n tarkistuslista lisäsi leikkaustiimin
tietoisuutta potilaaseen liittyvistä asioista, toimenpiteestä ja odotettavissa olevista riskeistä
(Takala ym. 2011). Potilaan henkilöllisyys varmennettiin useammin, tietoisuus tiimin jäsenten nimistä ja rooleista lisääntyi, anestesiologit
ja kirurgit keskustelivat kriittisistä tapahtumista useammin ennen leikkausta ja kommunikaatiokatkoksia oli vähemmän. Vastaavia tuloksia
saatiin myös korva-, nenä- ja kurkkutautien,
pään ja kaulan kirurgiaa koskevassa suomalaisessa tutkimuksessa, jossa esimerkiksi kommunikaatio tiimin jäsenten välillä ja turvallisuustietoisuus parantuivat (Helmiö ym. 2011).

Onnistuneen käyttöönoton
edellytykset
Jotta WHO:n tarkistuslistalla saavutettaisiin toivottuja tuloksia, on sen käyttöönotto
toteutettava suunnitelmallisesti. Hiljattain
ilmestyneessä katsauksessa koottiin yhteen
tutkimuksia, joiden mukaan johdon tuki on
välttämätöntä käyttöönoton onnistumiselle
ja sitoutumista tarvitaan myös ruohonjuuritasolla (Walker ym. 2012). Yhdysvaltalaisessa
tutkimuksessa koettiin keskeiseksi, että johto
sitoutetaan prosessiin kolmella tasolla, joita
ovat toimeenpanevat johtajat, keskijohto sekä
projektia paikallisella tasolla johtavat ihmiset
(Styer ym. 2011).
Käyttöönottovaiheessa on myös tärkeää, että
henkilökunta perehdytetään tarkistuslistan
käyttöön. Henkilökunnan on ymmärrettävä,
miksi tarkistuslistaa on käytettävä ja millaisia
hyötyjä sen käytöstä on odotettavissa potilasturvallisuuteen, tehokkuuteen ja tiimityöhön
(Conley ym. 2011). Käyttöönoton onnistumista
on seurattava myös pidemmällä ajanjaksolla.
Jos tarkistuslistan tarkoitusta ei ymmärretä, voi
siitä seurata turhautumista ja listan käyttäminen saatetaan hylätä kokonaan. Myös päällekkäisyys muiden tarkistuslistojen kanssa, heikko kommunikaatio, tarkistuslistan käyttöön
kuluva aika ilman nähtävissä olevaa hyötyä,
tunnistamattomat riskit ja hierarkkisuus voivat
olla käyttöönoton esteenä (Foucarde ym. 2012).

Lisätutkimusta tarvitaan edelleen
Suomalainen HALO-neuvottelukunta suosittelee tarkistuslistan käyttöä kaikissa leikkaustoimenpiteissä (Finohta 2010). WHO:n leikkaustiimin tarkistuslista on otettu Suomessa
käyttöön jo useassa sairaalassa. Myös monissa
muissa maissa lista on jo laajassa käytössä.
Lisätutkimusta kaivataan erityisesti tarkistuslistan käytön hyödyistä ja tehokkaasta
käytöstä erilaisissa ympäristöissä. Vaikka
tähänastista tutkimusnäyttöä on pidetty hyvänä, on tutkimuksissa monia tutkijoiden itsensäkin tunnustamia heikkouksia. On myös
arveltu, että tarkistuslistan vaikutukset potilasturvallisuuteen välittyvät eri osatekijöiden,
kuten kommunikaation parantumisen kautta
(Walker ym. 2012). Suorasta yhteydestä ei kuitenkaan ole saatu täyttä varmuutta.
Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota listan käyttöönottoon ja siihen liittyvään
koulutukseen. Sairaalan turvallisuuskulttuurin
muuttamiseen tarvitaan pitkäaikaista ja määrätietoista työtä. n
Lähteet ja kirjallisuusluettelo saatavilla Pinsetin toimituksesta..
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Apulaisosastonhoitaja

Marjaana K ettu

Osastonhoitaja
VSSHP kirurgian klinikka
Leikkausosasto

Kuudes Euroopan leikkausosaston sairaanhoitajien kongressi järjestettiin keväisessä
Portugalin Lissabonissa 26–29.4.2012. Kongressin teemana oli purjehdus tulevaisuuteen
ja ohjelma oli rakennettu turvallisuuden, työiän kestävän oppimisen ja osaamisen varmistamisen teemojen ympärille.
Kongressi avattiin jäsenmaiden lippukulkueella, viimeisenä uuden jäsenmaan lippu
Venäjä. Avajaisten alussa saimme kuulla yhdistyksen puheenjohtajan ja arvovaltaisten
vieraiden tervehdyspuheet. Puheiden jälkeen
saimme kuulla surumielistä portugalilaista
Fado kansanmusiikkia. Alma Carminhon
ja orkesterin vahva tulkinta oli vaikuttava,
varhaisesta vuorokauden ajasta huolimatta.
Saimme myös kuulla portugalin perinteisen
lyömäsoittimen bassorumpujen esityksen.
Orkesteri Touch Rufarin herkkä rummutus
toimii mallihankkeena portugalilaisen taiteen, kulttuurin, koulutuksen vahvistamiseen ja edistämiseen. Kongressi paikkana oli
Lisboa congress center, johon osanottajia oli
tullut 1400 yli 40 maasta. Suomesta otti osaa
kongressiin 52, joista Turusta vain me kaksi
osanottajaa.
Avajaispäivän ohjelma alkoi varsinaisesti
WHO:n pääjohtajan Sir Liam Donaldsonin
erityksellä potilasturvallisuudesta. Hän kertoi WHO:n potilasturvallisuusohjelmasta,
johon 124 maata on sitoutunut vähentämään
terveydenhuoltoon liittyviä infektioita. Ohjelma käynnisti myös ensimmäisen Safe surgery
tarkistuslistan, joka on jo käytössä yli 1500
sairaalassa.
Toiseen meitä kiinnostavaan aiheeseen pääsimme tutustumaan seuraavien suomalaisten
pitämien luentojen aikana. Marjo Palovaara

Jaana Perttula luennoi moniammatillisesta
simulaatiokoulutuksesta hoitotyön opiskelijoiden ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa.
Palautteet ja kokemukset olivat osoittaneet,
että tällä kokeellisella opetusmenetelmällä
olisi hyvät edellytykset toimia hoitotyön opetusmenetelmänä.
Edry Yael Israelista antoi meille oman maansa
hoitotyön kuvauksen. Kulttuuri voi olla erilainen, mutta hoitotyön menetelmät pyrkivät
samalla tavalla turvalliseen potilashoitoon.
Kulttuuri saattaa asettaa hoitotyön tekijät
ehkä erilaisten haasteiden eteen, mutta kaikessa pyritään potilaan hyvään. Edry Yael toi
esille myös haasteet hoitotyön ammattilaisten
tiimityöskentelyssä ja toivoi tulevaisuudessa
näkevänsä saumattoman yhteistyön pelaavan.
Luento osuuden jälkeen salista esitettiin näkemys, miten maan erilaiset olot tuovat oman
haasteensa niin hoitotyön tekijöiden turvallisuuden kuin potilaiden turvallisuudenkin
järjestämisessä.
Seuraavana päivänä keskityimme leikkaussalihoitajan ammattitaitoa käsitteleviin luentoihin. Leikkaussalihoitajan ammattitaito
sisältää paljon tietoja ja taitoja, jotka vaativat
jatkuvaa ylläpitämistä ja joita heiltä myös
edellytetään. Eorna on yhteistyökumppanina
mukana eurooppalaisessa hankkeessa Operating Room Nurses Skills. Christine Williens
kertoi Eornan yhteisestä opetussuunnitelmasta perioperatiivisessa hoitotyössä. Terveydenhuolto joutuu jatkuvasti kohtaamaan
monia muutoksia ja haasteita. Kehitys on ollut
huimaa viime vuosikymmenellä, se on tuonut
mukanaan uutta teknologiaa, tekniikkaa, välineet, osaamisen ja tarpeet. Opetussuunnitelma tuo esille kuusi keskeistä suuntaviivaa kuten oikeudellisia ja eettisiä käytäntöjä, hoito ja
perioperatiivinen hoitokäytäntö, ihmissuhteet
ja viestintä, johtaminen ja esimiestaidot, analysointi ja tutkimus, koulutus ja ammatillinen
kehitys. Terveydenhuollon jatkuva muutos
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ja kehitys edellyttää nopeata sopeutumista.
Koulutuksen on sopeuduttava tähän muutostarpeeseen ja tässä Eornan opas auttaa.
Luennoissa tuli esille myös miten leikkaussalihoitajan tulee tarkastella monia ympäristökysymyksiä leikkausosastolla riskienhallinnan
analyysissä luodessaan turvallista työympäristöä itselleen ja potilaille. Turvallisuuskysymyksissä hoitajat ovat potilaan edunvalvojia ja
etuasemassa luomassa turvallista hoitoympäristöä. Turvallisuuskysymykset ovat myös osa
työhyvinvointia, johon me kaikki pystymme
vaikuttamaan yhteistyöllämme.
Kongressin teema turvallisuus tuli myös esille
viimeisen päivän luennoissa. Leikkausosaston
tarkistuslista on saavuttanut laajaa suosiota
maailmalla jo useamman vuoden ajan ja sen
vaikutuksia on tutkittu eri puolilla. Vaikka
tarkistuslista saattaa vaatia leikkausosastolla
lisätoimia, se lisää potilasturvallisuutta. Oletettavaa on myös sen tuoma hyöty, positiivisena seikkana työn tehokkuuteen.
Kuudes Eornan kongressin pääotsikkona oli
tulevaisuus, joka sopii hyvin meille Turkulaisille, jotka olemme luomassa tulevaisuuden
Tyks T2 sairaalaa. Kongressissa oli hyvä huomata, että olemme Turussa hienosti mukana
eurooppalaisessa kehityksessä. Osastollamme
on hienosti hoidettu uusien leikkaushoitajien perehdytys kehittämällämme ohjelmalla,
opiskelija ohjaajien tukena käytämme taitava
ohjaaja kursseja, eri oppilaitoksiin on avoin
yhteys, leikkaushoitajien ja esimiesten kouluttautuminen on korkealla. Lissabonista
saimme sitä, mitä tulimme hakemaankin eli
kehityssuunnitelmia. Opintopäivät antoivat
laaja-alaista näkökulmaa, työkaluja kehityssuunnitelmien luomiseen ja omien ajatustemme tuoksi hienoja esimerkkejä. Meillä on vuosi
aikaa kehittää toimintaamme ja luoda uudenlaista toimintamallia osana toimintaamme
vuonna 2013. Seuraavaa Eornan kongressia
isännöi Italia vuonna 2015. n
Suuret kiitokselle yhdistykselle, B.Braun Medical Oy:lle ja Johnson&Johnson co:lle saamastamme apurahasta.
Anne-Marie Haapa-aho
Marjaana Kettu
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luennoi PBL eli ongelmaperustaisesta oppimisen menetelmästä perioperatiivisen hoitotyön koulutuksessa. PBL on lähestymistapa,
jossa opiskelija on keskellä oppimisprosessia
ja tarkoituksena on yhdistää oppiminen käytäntöön.
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Tunnelmia Lissabonista Eorna-kongressista
Kiireisten kevätkuukausien jälkeen, keskellä
kesän ihanan rauhallista arkea, ryhdyin muistelemaan tuota huhtikuista, antoisaa Portugalin matkaa. Täältä Vaasasta meitä matkasi
Lissaboniin seitsemän hengen ryhmä. Matka
Lissaboniin sujui ongelmitta. Kaikilla oli suuret odotukset tulevasta konferenssista ja tiedonjanoisina ja aktiivisina olimmekin mukana
toiminnan keskipisteessä heti alusta alkaen.
Avajaiset olivat hienot. Alla olevassa kuvassa
näkyvä lasten ja nuorten suuri rumpuryhmä
hurmasi yleisön taitavalla esityksellään. Saimme myös kuulla varmasti yhtä parhaimmista
portugalilaisista fadon tulkitsijoista.
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Kun muistelen kongressin luennoitsijoita, niin
ehdottomasti lämpimin ja antoisin kokemus
oli kohdata hollantilainen Jan De Boeck. Hänen luennot ”Miten tulla kirurgikuiskaajaksi”
ja ”Miten luoda lisää onnellisuutta leikkausosastollesi” eivät jättäneet ketään kylmäksi.
Salit olivat ääriään myöten täynnä kuulijoita ja
aivan ansaitusti Jan saikin kongressin parhaan
luennoitsijan palkinnon. Hänen viestinsä meni
perille: Teemme arvokasta ja tärkeää työtä ja
siitä pitää olla onnellinen joka päivä. Mukavan
työpäivän avaimet ovat meillä jokaisella itsellämme kädessä. Loistava slide-show havainnollisti kertomusta, esim. kuvat kauniisti hymyilevistä Barbie-nukeista ja viimeisenä hymytön,
totinen sairaanhoitaja-Barbie. De Boeckin tapa
puhua ja ottaa kuulijat mukaan jutun juoneen,
aivan hyppimään lattialla, jumppaamaan ja
nauramaan, oli kyllä vertaansa vailla. Yhdessä
hetkessä hän sai kuulijat liikuttumaan kyyneliin ja seuraavassa hetkessä nauramaan. Hän
vakuuttikin olevansa ”Action Man, not Study
Man”. Mielestäni tätä hänen ”Action” menetelmäänsä kyllä tukee moni ”Study”. Jan De
Boeckin menetelmillä olen pyrkinyt lisäämään
onnellisuutta omassa työyksikössäni, mutta
kirurgikuiskaus on koettu edelleenkin haastavaksi, joskaan ei mahdottomaksi oppia.

Seuraavana mieleeni nousee Jane Reidin ja
Mary Jo Steiertin yhdessä pitämä luento ”Networking an Essential Skill for the Perioperative
Nurse”. Tuoreena esimiehenä koin saavani tästä
luennosta työkaluja arkeeni tai oikeastaan uutta ajattelutapaa siihen, miten asioita voi saada
eteenpäin toivomallaan tavalla. Kokemuksen
syvällä rintaäänellä nämä naiset totesivat, että
”Ei se, mitä tiedät, vaan se ketä tunnet, auttaa
sinua pääsemään minne haluat”. Tai toisin sanoen; ”Titteleillä nimesi perässä ei ole merkitystä, jos sinulla ei ole kykyä luoda suhteita”.
Luennossa tuli tiivis peruspaketti kaikesta
siitä, miten näitä toimivia suhteita luodaan ja
miten jokainen voi hyödyntää verkostoitumista omassa työssään.
Sir Liam Donaldsonin luento potilasturvallisuuden nykytilanteesta oli myös oikein hyvä.
Suomessa ollaan kylläkin niin pitkällä näissä
potilasturvallisuusasioissa, ettei juuri mitään

uutta luennossa tullut vastaan. Joitakin tilastoja vaan esitettiin eri tavalla, esim. lentoturvallisuus versus potilasturvallisuus leikkausosastolla. Kuitenkin tämä oli hyvä luento ja taitava,
mieleen jäävä luennoitsija.
Viimeisenä kongressipäivänä espanjalaiset
nuorukaiset esittelivät upean sähköisen tietojärjestelmän, jota heidän sairaalassa käyttävät
sekä leikkausyksiköt, vuodeosastot kuin myös
yhteistyössä oppilaitokset. Tietojärjestelmästä jokainen löysi omaa työtään koskevan ohjeistuksen, esim. instrumenttihoitaja löysi
sieltä leikkauksessa tarvittavan välineistön ja
anatomian kuvauksen, anestesiahoitaja löysi
omat ohjeensa ja heräämöhoitaja postoperatiivisen vaiheen hoito-ohjeet. Suuren projektin
läpiviennistä ja tämän mahtavan tietopaketin
luomisesta nämä nuoret sairaanhoitajat saivat
kuulijoiltaan ansaitusti suuret aplodit.
Iltaisin, luentopäivien jälkeen, ehdimme tutustumaan Lissabonin nähtävyyksiin, ruokakulttuuriin ja kaupungin kauniiseen keskustaan.
Iltavalaistuksessa historialliset rakennukset
olivat todella upeita. Huhtikuun lopulla oli jo
niin mukavan lämmintä, että iltakävelyllä tarkeni hyvin pienen neuletakin kanssa.
Suuret kiitokset Teille saamastani apurahasta,
joka mahdollisti osallistumiseni tähän kongressiin. Sain matkalta paljon. Omin kustannuksin en olisi pystynyt siihen osallistumaan.

Lasten ja nuorten suuri
rumpuryhmä hurmasi
yleisön kongressin
avajaisissa.

Kiittäen
Minna Nurmikoski

Potilaiden lämmittäminen nykyisin lämpöpuhalluspeitoilla on helpottanut aikaisempia tapoja. Esim. vauvojen lämmittämiseen
käytettiin hiustenkuivaajia, monikäyttöliinat
lämmitettiin lämpökaapissa, tarvittaessa raajat käärittiin pumpuliin ja foliopaperiin. Myöhemmin tulivat lämpöpatjat ja säteilylämmittimet, jotka kuumensivat koko leikkaustiimiä
ja olivat ”paloherkkiä”.

Leikkaushoitaja Sinikka Hiltunen
Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Lumijoelta. Olen asunut vuodesta 1969 Oulussa,
opiskellut, perustanut perheen ja työskennellyt
koko ikäni Oulussa.
Valmistuin apuhoitajaksi v.1978, sairaanhoitajaksi 1983 ja erikoistuin leikkausanestesiasairaanhoitajaksi 1989.

telu ja hallitseminen vaativat hyvät ohjeet, koulutuksen ja tiedon omaksumisen. Myös omilla
käsillä tekeminen on viehättänyt.
Leikkaushoitajan urani aikana on siirrytty
monikäyttömateriaaleista
kertakäyttöisiin,
joita ovat esim. peittelymateriaalit, monikäyttöneulat, maadoituslevyt ja yms. Tähystysleikkaukset ovat muuttaneet myös lasten leikkaustoimintaa valtavasti.

NORNA
Congress Helsinki

Myös uusien infektioiden ja tartuntatautien
puhkeaminen vaatii leikkausosastolla suojautumiskäytäntöihin perehtymisen. Onneksi
kertakäyttömateriaalit ovat kehittyneet, ja hygieniaosasto tiedottaa aktiivisesti muutoksista
hygieniakäyttäytymisessä. Hygieniayhdyshenkilönä olen osallistunut kokouksiin, koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Niistä olen antanut palautetta omalle osastolleni ja soveltanut
käytäntöön sopiviksi.
Onnistumisen tunteita tulee hyvästä tiimityöskentelystä. Työ tuntuu ”leikiltä”, se etenee
kuin itsestään, melkein ilman sanoja. Jokainen
tietää paikkansa, ja potilaan hyvä hoito on tavoite. Lapsen hymy palkitsee parhaiten. Myös
leikkaushoitajana selviytyminen vaativista
leikkauksista tuntuu palkitsevalta. Uusien
opiskelijoiden opettaminen, ja heidän kiinnostuksensa herääminen leikkaushoitotyöhön
tuntuu mukavalta. Hyvä työilmapiiri, työn
sujuvuus ja ammattitaitoiset työkaverit, sekä
”yhteen hiileen puhaltaminen” auttavat kohtaamaan vaikeitakin potilastapauksia.
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Perioperative nurses in Education and Practice

Rentoudun mökillä puuhastelemalla, hiihtämällä, marjastamalla, käsitöitä tehden ym.
Puutarhanhoito kesällä ja matkustaminen eri
maissa pitkin vuotta virkistävät.
Photo: Leila Viikari
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Päiväkirurgian lisääntyminen on muuttanut
perioperatiivista toimintaa. Aikaisemmin kävimme preoperatiivisella kierrolla vuodeosastolla henkilökohtaisesti tapamassa potilaan
edellisenä päivänä ennen leikkausta. Koska
potilaat eivät aina yövy sairaalassa, perehdymme potilasasiakirjoihin nykyisin atk:n avulla.
Anestesialääkärit käyvät osastolla, ja hoitajat
käyvät preoperatiivisella kierrolla erikoistapauksissa. Hoitotyön kirjaaminen atk:lle, näytteiden tilaaminen, informaatiokanavien hoito
ym. vaativat nykyisin paljon aikaa leikkaushoitajalta.

Vastavalmistuneelle leikkaushoitajalle haluaisin sanoa: uskalla kysyä, opettele ensin yksi
työskentelymalli ja sen jälkeen voit ”omia”
omanlaisen työtavan. Opettele perusteellisesti
eteen tulevat asiat, niin voit kokea työtyytyväisyyttä leikkaushoitajana. n

Henkilokuva

Koko sairaanhoitajaurani olen ollut Oys:n lasten leikkausosastolla töissä, lähes 29 vuotta.
Välillä piipahdin kolme kuukautta lyhki- yksikössä kokeillen aikuisten leikkaushoitotyötä.
Haaveena oli aina ammatti, jossa voisi hoitaa
lapsia, joko lasten osastolla, teho-osastolla tai
leikkaussalissa. Nyt olen saanut hoitaa lapsia
vauvasta aikuiseen, kaiken kokoisia, terveitä, sairaita, vammaisia ja enenevässä määrin
myös ulkomaalaisia. Työ on ollut hyvin monipuolista ja antoisaa. Jokainen päivä on ollut
erilainen. Leikkaushoitajan työ kiinnostaa
monipuolisuuden, vaativuuden, uusien työ- ja
toimintatapojen kehittymisen ja kehittämisen
vuoksi. Vuosien varrella työvälineiden ja tekniikan kehittyminen on pitänyt yllä innostusta
uuden oppimiseen. Uusien tekniikoiden opet-

Leikkausalueen steriilistä desinfioinnista on
siirrytty tehdaspuhtaisiin välineisiin. Leikkausalueen desinfiointiaineetkin ovat vaihdelleet uuden, tutkitun tiedon toimesta.
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Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä opintopäiville on 30.09.2012!

Suomen leikkaussalisairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät
11.-12.10.2012, Radisson Blu Marina Palace, Turku

PÄIVÄ 1
8.00 - 9.00 ILMOITTAUTUMINEN
9.00 - 9.20 TERVETULOA
O-P. Lehtonen, Anita Kenakkala, Kristiina Kaunisto
Sali 1

Sali 2

ENDOSKOPIA TÄNÄÄN

Aika

TURVALLISUUS

Rustonkasvatus
Ari Itälä, Satu Konturi

9.30 - 10.00

Riskien hallinta
Tuija Ikonen

10.00 - 10.30

Potilasturvallisuus
Karolina Peltomaa

10.30 - 11.00

Turvallinen toiminta
Mari Viljanen-Peuraniemi

Lonkkaskopia
Ari Hiltunen, Anneli Santaniemi

11.00 - 14.30 Näyttely + ruokailu, 11.00 - 12.00 VUOSIKOKOUS
ENDOSKOPIA TÄNÄÄN jatkuu

TURVALLISUUS jatkuu

Endometrioosin hoito
Pia Suvitie

14.30-15.00

Kun sairaala palaa
Palolaitos

15.00-15.30

Palo henkilökunnan kokemana
Pia Lassila

TEKNIIKKA APUNA
Navigaatio tekonivelkirurgiassa
Jari Mokka

Yhdistyksen sivut

15.30-16.00 Kahvi ja näyttelyt
TEKNIIKKA APUNA jatkuu

LASTENKIRURGIA

Robottikirurgia
Antero Horte, Henna Grönroos, Nina Pietilä

16.00 - 16.45

Keskosen ductus botallin sulku/
Bedside-kirurgia
Timo Hurme, Kirsi Koivumäki,
Jarmo Välimäki

Neuronavigaatio
Janek Franzen

16.45-17.30

Lasten alaraajojen virheasentojen hoito
Olli Pajulo

19.00 ILTAJUHLA
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PÄIVÄ 2
8.00 - 8.30 Ilmoittautuminen + aamukahvit
Sali 1

Sali 2

LIHAVUUSLEIKKAUKSET

Aika

Lihavuusleikkaukset
Jari Ovaska, Jaana Pasonen

8.30 - 9.00
9.00 - 9.30

Mitä leikkauksen jälkeen
Pia Teissala

9.30 - 10.00

TYÖHYVINVOINTI
Kehonhallinta
Pauliina Koskinen
Debriefing
Renata Horte

10.00 - 11.00 Kahvi + näyttely
LIHAVUUSLEIKKAUKSET jatkuu
Plastiikkakirurgia leikkauksen jälkeen
Antti Koski

SAIRAALALOGISTIIKKA
11.00-11.30

Hankinnat sairaalassa
Outi Kalske

11.30-12.30 YHTEISPANEELI Eristyskäytännöt leikkausosastolla
Arto Rantala, Tiina Kurvinen ym.
12.30 - 14.00 Ruokailu + näyttelyt
AIVOVAMMAPOTILAS

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Neurokir. potilas leikkausosastolla
Ari Katila

14.00 - 14.30

Tehohoidon osuus
Patricia Pertenyj

14.30 - 15.00

Toiminta kriisialueilla
Kalevi Pihlajamäki, Teija Hiltunen

15.00 PÄÄTÖSTILAISUUS

2014 ja 2015 opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat
Yhdistys hakee vuosille 2014 ja 2015 opintopäivien järjestäjäpaikkakuntia. Jos Teillä on mahdollisuus ja kiinnostusta asiasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Anitaan tai muihin hallituksen jäseniin.

Työnantaja!

Nyt on mahdollisuus ilmoittaa
avoimista työpaikoista
myös kotisivuillamme
www.forna.org

www.forna.org

Lisätietoja; Heli Finnberg,
(08) 315 2573 tai 050 370 1020,
heli.finnberg@ppshp.fi

Yhdistyksen sivut

Jos sinulla on
posteri, jonka
haluat esitellä
opintopäivillä,
ota yhteyttä:
Mirja Laine,
mirja.laine@tyks.fi
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Yhdysjäsenverkosto
2012
Räsänen Päivi
Kemi
Lpshp/Länsi-Pohjan ks/los

Larikka Kristiina
Rovaniemi
Lapin shp/Lapin ks/los

Kilpijärvi Kirsi-Maria
Oulu/Ppshp/OYS
Palola Jari
Oulainen
Ppshp/Oulaskangas/los
Pulkkinen-Oilinki Mervi
Oulu/Ppshp/OYS
Järvinen Henna
OYS/Avohoitotalo/los
Rostamo Anna-Maija
Seinäjoki
Epshp/Seinäjoen ks
Mäenpää-Suomalainen Kirsi
Vaasa
Vshp/Vaasan ks/los

Niskanen Ulla
Kajaani
Kainuun shp/Kainuun ks/los

Alho Sanna
Kokkola
Kpshp/Keski-Pohjanmaan ks/los

Lamberg Marita
Joensuu
Pkshp/Pohjois-Karjalan ks/los

Nieminen Virpi
Pori
Satshp/Satakunnan ks/los

Okkolin Tytti
Jyväskylä
Ksshp/los

Lähtinen Anne
Tampere
Hatanpään
kantasairaala

Ikonen Tiina
Mikkeli
Esshp/Mikkelin ks

Yhdistyksen sivut

Ojanen Helena
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/lyhki
Tapola Taina
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/los8

Hoffrén Iris
Kuopio
Psshp/KYS/los 2

Hovi Jenni
Lappeenranta
Ekshp/Etelä-Karjalan ks
Holopainen Katja
Hämeenlinna
Khshp/Kanta-Hämeen ks/los

Sirkeinen Marja
Helsinki/Töölön
plast.kir.leikk.os.

Kirjavainen Mika
Turku
Varsinais-Suomen shp/TYKS/los

Ruohoaho Jenni
Savonlinna
Isshp/Savonlinnan ks

Pyrhönen Katja
Espoo
Hus/Jorvin sairaala

Kartano Elisa
Kotka
Kymshp/Kymenlaakson ks
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Koulutukset kotimaassa 2012:
n Sairaalahygienia 19.-20.9.2012
Messukeskus Helsinki

OPINNOT JA KOULUTUS

n XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi
Minna Ikonen, opintosihteeri

Hei!
Syksy tekee tuloaan kovalla vauhdilla. Toivottavasti syksy olisi lämmin ja aurinkoinen kun nuo kesän kelit oli hieman viileät ja kosteat. Mutta onneksi saimme
varmasti jokainen nauttia myös auringosta ja lämmöstä .
Tässä lehdessä on syksyn apurahat haettavissa eli nyt joukolla hakemaan apurahoja. Kiitos sairaalatarvikeyrityksille apurahoista.
Meidän omat opintopäivämme lähestyvät päivä päivältä. Turun suunnalla
opintopäivätyöryhmä puuhastelee viime hetken järjestelyjä ja odottaa meitä
osallistumaan runsain joukoin koulutuspäiville. Ohjelmassa on taas runsaasti kiinnostavia aiheita ja muutenkin tiedossa kivaa yhdessäoloa. Muistattehan
myös että opintopäivien yhteydessä järjestetään yhdistyksen vuosikokous. Nyt
kannattaa työpaikoilla miettiä mahdollisia uusia ehdokkaita hallitukseen osallistukaa vuosikokoukseen isolla joukolla.
Mukavaa syksyä kaikille ja nähdään Turussa opintopäivillä!

27.-28.9.2012, Oulu
n Opiskelijaohjaus terveydenhuollossa
2.-3.10.2012, Tampereen kylpylä
nAnestesiasairaanhoitajien Syyskoulutuspäivät /
Suomen anestesiasairaanhoitajat ry
4.-5.10.2012, Jyväskylä, Paviljonki
n Leikkaussalisairaanhoitajien valtakunnalliset
opintopäivät 11.-12.10.2012,
Radisson Blu Marina Palace, Turku
n Kliiniset Taidot / Tiedon kautta käytäntöön /
Sairaanhoitajaliitto 14.-15.11.2012,
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
n Operatiiviset päivät 2012 / Suomen Kirurgiyhdistys
ry 21.-23.11.2012, Messukeskus, Helsinki

Koulutukset ulkomailla 2012:
n 20th UEGF/United European Gastroenterology week
20.-24.10.2012, Amsterdam, The Netherlands

n 26th EACTS Annual Meeting / European association
for cardio-thoracic surgery
27.-31.10.2012, Barcelona, Spain

Minna

Rentouttavat kesälomat ovat enää mukavia muistoja
mielessämme. Koulut ovat alkaneet ja pitkästä aikaa
näemme myös työkavereitamme.
Useimmissa sairaaloissa kesä on ollut osastojen
sulkuaikaa, niin myös Jyväskylässä. Ainoastaan kahdeksan leikkaussalia on ollut toiminnassa kesälomaaikana. Henkilöstöä on ollut pääsääntöisesti riittävästi ja uusien työntekijöiden perehdytyskin on
onnistunut. Mm. iltavuoroissa on ollut kolme leikkaushoitajaa, joista yksi on ollut perehtymässä vuorotyön saloihin.
Syksy tuo tullessaan leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivät, jotka ovat tällä kertaa Turussa
11.-12.10.2012. Toivottavasti sinne pääsee mahdollisimman moni päivittämään tietotaitojaan, oppimaan
uutta ja ennen kaikkea tapaamaan kollegoitaan.
Muistuttaisin yhdistyksen vuosikokouksesta, joka
on 11.10. klo 11-12. Siellä on taas jäsenistöllä mahdollisuus esittää ehdokkaitaan tai asettua itse ehdolle
hallituksen toimintaan.
Työn iloa kaikille -syksyhän on aina uusien tai
vanhojen harrastusten aloittamista, pitäkäämme
itsemme kunnossa ja mielen virkeänä.
Jyväskylässä 22.8.2012
Tarja Mäenpää ja Tytti Okkolin
yhdysjäsensihteerit

APURAHAT 2012
Fenno Medical Oy ja Paul Hartmann AG
julistavat Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
500 € SUURUISEN APURAHAN
Apuraha myönnetään yhdistyksen jäsenelle, jota työtoverit tms.
voivat ehdottaa yhdistykselle kirjallisesti. ”Työyhteisön kehittäjän”
apurahalla haluamme tukea ja korostaa perioperatiivisen hoitotyön
merkitystä ja sen kehittämistä. Kehittämisen ei tarvitse olla tieteellistä tai opintoihin liittyvää, vaan tavanomaisen työn helpottamista,
potilaan huomioimista ja arkipäivän tiimityön edistämistä.
TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ mm.
losallistuu käytännön perioperatiivisen hoitotyön kehittämiseen
lkokeilee työssään uusia toimintamalleja ja -käytäntöjä
lseuraa oman alansa kehitystä
ltekee yhteistyötä oman alansa sidosryhmien kanssa
ljakaa osaamistaan muille ja arvostaa muiden osaamista
Apurahan myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opintoapurahatoimikunnan esityksen pohjalta. Apurahaehdotuksen viimeinen jättöpäivä on 17.10.2012.
Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Minna Ikonen, Mannerheimintie
44a, Parlamentti 00260 Helsinki

Yhdistyksen sivut

Yhdysjäsensihteereiltä
terveiset!

42

|

Pinsetti 3/2012

APURAHAT 2012

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 17.10.2012.
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.

Yhdistyksen sivut

Mölnlycke Health Care
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n
jäsenten haettavaksi

Johnson & Johnson, Ethicon, Ethicon Endo-Surgery,
DePuy, Mitek ja Gynvare
julistavat Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi
OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 € + keväällä jakmatta jäänyt 200 €.
Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Johnson & Johnsonin ja
yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.10.2012.
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.

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health Caren
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.10.2012.
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.

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 4000 €. 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 17.10.2012.
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.

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

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

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Steripolar Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.10.2012.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Steripolar Oy –apuraha”.
Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala,
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

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 Onemed Oy:n ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.10.2012.
Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteellä ”Onemed 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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92% käsineiden rikkoutumisista jää
huomaamatta leikkauksen aikana1

97% käsineiden rikkoutumisista havaittiin
käytettäessa Biogel Indicator -järjestelmää2

Biogel® Indicator®
-järjestelmät:

• Selkeämpi käsineiden rikkoutumisen
ilmaisu verrattuna muihin kaksoiskäsineisiin3
• 100%:sti jokaiselle käsineelle tehdään
ilmatesti, jolla tarkastetaan reiättömyys
• Markkinoiden paras reiättömyyttä
osoittava AQL-luku
- Muissa käsineissä on kaksi kertaa
suurempi mahdollisuus olla reikä4
• 100%:sti ei-pyrogeeninen tuotevalikoima
- Vähentää kuumeen, tulehduksen
ja muiden vakavien reaktioiden
mahdollisuutta5
• Biogel®-tuotevalikoimassa on
ainoastaan puuterittomia käsineitä.

Lähteet:
1. Maffuli N. et al. J Hand Surg 1991; 16(6): 1034-7.
2. Wigmore S.J. & Rainey J.B. BJS 1994; 81: 1480.
3. REPR0553, Measurement of indication performance of Biogel NRL indicator systems and
competitor double gloving systems.

4. MKT001 Competitive Advantage Statements.
5. Ellis K. Medical Gloves Emerging Properties and Trends.
http://www.vpico.com/articlemanager/printerfriendly.aspx?article=60349

Lue enemmän www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki
Puhelin: +358 201 622 300. Faksi: +358 201 622 310. www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Caren nimi ja logo sekä Biogel®-, Biogel Eclipse®-, PI UltraTouch®, Skinsense®ja Indicator®- tavaramerkit ovat Mölnlycke Health Caren maailmanlaajuisesti rekisteröimiä.

