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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Pirjo Törmänen

kasvavat, on omaksuttava nopeasti uutta tietoa ja opittava uusia työtapoja ja -menetelmiä. Toisaalta myös
uuden teknologian tuleminen leikkaussaleihin aiheuttaa omat haasteensa. On asennettava uusia laitteita
ja koneita vanhoihin tiloihin ja rakenteisiin. Tuloksena
ei aina ole se paras mahdollinen ergonominen työtila
ja se voi vaikuttaa henkilökunnan turvallisiin ja ergonomisiin työasentoihin. Hyvä ja huolellinen suunnittelu on kaiken perusta. Suunnittelussa olisi huomioitava
myös käyttäjien toiveet ja mielipiteet, jotta uusi teknologia saataisiin optimaaliseen käyttöön turvallisesti ja

Aurinkoista
kevättä!
Vuosi on taas vaihtunut ja on vuoden ensimmäisen Pinsetin aika. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että jatkan tämän vuoden Pinsetin päätoimittajana, joten tässä taas kirjoitan palstaani. Viime
vuosi oli välistä erittäin haastava artikkeleiden saannin
suhteen ja valitettavasti artikkeleiden määrä lehdessä
laski ja samalla myös lehden sisällön laatu kärsi siitä.
Yritämme nyt enemmän tänä vuonna ja pyrimme palauttamaan lehden sisällön ja laadun entiselle tasolle.
Tähän, hyvät lukijat, tarvitsemme edelleen teidän apuanne. Otamme vastaan teidän kirjoittamianne artikkeleita, kehittämistöitä, opinnäytetöitä yms. Yhdessä
saamme nostettua lehden arvon ”huipputasolle” ja samalla jaamme tietoa ja osaamista kollegoillemme.
Tämän lehden teemana on Teknologia leikkausosastolla. Se on monipuolinen ja laaja aihepiiri. Teknologian no-

tehokkaasti.
Näin vuoden alussa haluan muistuttaa teitä kaikkia jäsenmaksun maksamisesta. Viime vuonna siirryimme
uuteen jäsenrekisteriin, mutta sen kanssa hallituksella on ollut ja on isoja haasteita. Käykää maksamassa
jäsenmaksunne uuden jäsenrekisterin kautta, jotta jäsenyyteen ei tulisi katkoja, koska ne vaikuttavat mm.
apurahojen anomiseen. Yhdistys ei siis lähetä jäsenmaksulaskuja kotiin eli kaikkien jäsenten on itse huolehdittava maksusta. Jäsenmaksut on pidetty samana
kuin viime vuonna ja niiden avulla pyöritetään yhdistyksen toimintaa, katetaan Pinsetin kustannukset, jaetaan apurahoja ja muita avustuksia jne.
Syksyn opintopäivät lähestyvät ja Jyväskylän opintopäivätyöryhmä tekee töitä hartiavoimin opintopäivien
onnistuneen toteutumisen hyväksi. Laittakaa almanakkaanne ylös päivämäärät 16.–17.10. FORNA:n vuotuiset valtakunnalliset opintopäivät ovat silloin Jyväskylässä.

pea kehitys tuo mukanaan monenlaisia haasteita leik-

Nauttikaa aurinkoisista keväisistä päivistä!

kausyksiköihin. Sairaanhoitajien osaamisvaatimukset

Pirjo

Rekisteröitykää ja maksakaa v. 2014 jäsenmaksunne:
http://jasen.forna.org
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Uusi ja tekninen hybridisali
Paula K alpio

Verisuonivastuuhoitaja
TYKS TG4

Turun yliopistollisen keskussairaalan
leikkausosastolla 250 koettiin mullistavia muutoksia viime vuoden huhtikuussa. Muutimme uusiin tiloihin T2-sairaalan puolelle, jossa haasteita toivat niin
uusi ympäristö kuin rutkasti lisääntynyt
tekniikka. Verisuonikirurgia sai muuton
yhteydessä uuden ylpeytensä; hybridisalin Siemensin Artis Zeego -laitteistolla.

Lisää tilaa, lisää tekniikkaa

Artis Zeego
Verisuonikirurgialle muutto toi suuren
uudistuksen. Saimme vihdoin oman
hybridisalin parhaimmalla mahdol-

lisella laitteistolla. Aiemmin hybriditoimenpiteet tehtiin toimenpideradiologian osastolla, jonne jouduimme
viemään kaikki tarvitsemamme tavarat mukanamme leikkausosastolta
(diatermian, imulaitteen, instrumentit
sekä muun välineistön).
Siemens oli jo alkuvuodesta asentanut
meille Artis Zeego -laitteiston saliin
14. Mahdollisuus käyttökoulutukseen
annettiin kaikille jotka laitetta tulisivat
käyttämään, lähinnä röntgenlääkäreille, kirurgeille, röntgenhoitajille sekä
leikkausosaston verisuoni- ja thoraxhoitajille. Koulutus oli käytännönläheistä ja sisältö eritelty kunkin koulutettavan käyttäjäryhmän mukaisesti.
Tämän koulutuksen jälkeen leikkaussalihoitajat kykenevät toimimaan salissa turvallisesti, liikuttamaan kaarta sekä tasoa tarpeen mukaan sekä
tietävät perusteet säteilyturvalliseen
työhön. Kaikki osastolla kävivät myös
talon oman fyysikon pitämän säteilyturvallisuuskoulutuksen.

Uusia työmalleja
Suunnitellessamme työtapoja uuteen
ympäristöömme päätimme muuttaa vanhoja käytäntöjä. Ennen hybriditoimenpiteissä leikkausosaston

instrumenttihoitaja instrumentoi vain
kirurgien operoidessa, vaihto röntgenhoitajan instrumentointiin tapahtui,
kun radiologi saapui paikalle tekemään
osuuttaan. Uudessa toimintamallissa
leikkausosaston hoitaja toimii instrumentoivana hoitajana koko toimenpiteen ajan. Näin vähennetään ihmisten
vaihtuvuutta ja lisätään monipuolista
ammattitaitoa. Röntgenhoitajat toimivat edelleen toimenpiteissä säteilyvastaavina, joiden vastuulla on leikkausosaston hoitajien säteilyturvallisuus
toimenpiteen aikana.

9 kk takana, paljon edessä
Vuosi 2013 toi mukanaan paljon uutta.
Ennen kuvantamisen käyttö verisuonikirurgiassa TYKS:ssa oli minimaalista, nyt osastolle ostettuun Zhiem:n Ckaareen on saatu tarvittavat ohjelmat
meidänkin käyttöömme, joten mahdollisuudet monipuolisempaan hoitokulttuuriin tavallisissakin leikkaussaleissa ovat kättemme ulottuvilla. Toisaalta
pääpaino on aluksi ollutkin toimenpiteissä Zeegolla ja ne ovat alkaneet
muovautua toimiviksi kokonaisuuksiksi. Uudet välineet ja tavat alkavat olla
tuttuja leikkaussalihoitajille ja kirurgit ovat pääsemässä jyvälle angio-toimenpiteistä.
uu

Teknologia leikkausosastolla

Tilojen puolesta osasto kasvoi kaksi kolmasosaa. Pidentyneet välimatkat loivat haasteita, ja pitkät päivät
alkoivat näkyä muuallakin kuin kellossa (askelmittareissa). Saleissa muutos näkyi uuden ohjausjärjestelmän
(OR-Net) myötä. Sillä passari pystyy ohjaamaan niin salin valaistuksen, mahdollisten läpivalaisukuvien,
sali-/lamppukameran kuvien, anestesian valvontakuvan ym. ohjautumisen
haluttuihin salin monitoreihin. Näin
opiskelijat tai vaikka instrumenttihoitaja pystyvät seuraamaan mikroskoopilla tehtävää toimenpidettä omasta
monitoristaan,jonka voi sijoittaa mihin
vain salin sisällä.
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uu

Alun pelonsekaiset tunteet Zeegon liikuttamisesta ovat vaihtuneet, jos eivät nyt vielä ihan rutiiniksi, niin ainakin mielekkäiksi seikkailuiksi. Kaiken
kaikkiaan mahtava innostus paistaa
kaikkien verisuonitiimiläisten 7 kirurgin sekä 7 instrumenttihoitajan tekemisessä.
Vuoden aikana on tehty 75 erilaista toimenpidettä hybridisalissa, joista noin 20 EVAR-toimenpidettä ja noin
10 muuta stenttausta. Zeegoa käyttävät verisuonikirurgien ohella myös
kardiologit sekä sydän- ja thorax-kirurgit omissa toimenpiteissään kuten
läppäleikkauksissa, tahdistimen laitoissa/poistoissa tai aortan ylempien
osien stenttauksissa. Salin käyttöaste
tulee varmasti vielä lisääntymään vuosien myötä kun verisuonikirurgit oppivat tekemään itsenäisesti hybriditoimenpiteitä.
Kehitystä tapahtuu monella rintamalla. Hoitajalähtöisesti on kehitteillä ensimmäinen oma hybridi peittelypak-

kaus, joka on suunniteltu vain näille
toimenpiteille. Yhteisiä näkökulmia on
jaettu puolin ja toisin jo ainakin HUS:n

sekä TAYS:n leikkausosastojen hybridi-hoitajien kanssa. Monipuolista yhteistyötä odotellessa! n

OLYMPUKSEN INNOVATIIVINEN 3D-JÄRJESTELMÄ
Todellisuutta vastaava kuvantaminen tekee
kirurgiasta nopeampaa ja tarkempaa
Olympuksen uuden 3D-laparoskopiajärjestelmän
avulla tuotetaan operoitavasta kudoksesta kolmiulotteista, tarkempaa kuvaa.
Kun operoitava alue näkyy kolmiulotteisena, kirurgin käden ja silmien koordinaatio paranee. Anatomisten rakenteiden ja kirurgiassa käytettävien
instrumenttien keskinäisen etäisyyden arvioiminen
helpottuu, ompeleminen on sujuvampaa ja toimenpide nopeutuu.
Ihanteellinen visualisointi ja järjestelmän yhteensopivuus nykyisten laparoskopiajärjestelmien kanssa
parantaa joustavuutta klinikan arjessa ja tuo tullessaan taloudellisia etuja.
Tiedustelut ja yhteydenotot:
Asiakaspalvelu puh. (09) 8758 1420
Vänrikinkuja 3, 02600 Espoo | Tel. (09) 875 810 | www.olympus.fi

Pinsetti 1/2014

|

7

Hybridisali verisuonikirurgien
käytössä
Hybridisalissa on käytettävissä tavanomaisen leikkaussalin lisäksi täysiverinen angiografialaitteisto. Tämä mahdollistaa sellaisten toimenpiteiden
suorituksen, jotka muuten olisivat edellyttäneet kahta erillistä toimenpidettä,
avoleikkausta ja erillistä angiografiaa.
Erillisinä toimenpiteinä nämä olisi suoritettu tavallisesti vielä eri sairaalajaksoina. Kun sekä avoleikkausosuus
että endovaskulaarinen toimenpide voidaan suorittaa samassa istunnossa, voidaan säästää huomattavasti
osastokapasiteettia ja myös tehohoitotarvetta. Lisäksi hoidon laatu paranee, kun verenkierto voidaan korjata
monelta eri tasolta samanaikaisesti.
Voidaan myös hoitaa vähemmän kajoavasti sellaisia tapauksia jotka aikaisemmin olisivat edellyttäneet suurta
leikkausta. Esimerkkinä aortoiliakaaliseudun tukokset hoidettiin aikaisemmin laparotomialla ja ohituksella aortasta lonkkavaltimoihin. Viime vuosina
nämä toimenpiteet ovat lähes täysin
korvautuneet nivusen kautta tapahtuvilla hybriditoimenpiteillä, joista potilas toipuu huomattavasti nopeammin.
Meilahden sairaalaan on nyt saatu
uusi, aikaisempaa suurempi ja huippumoderni hybridisali. Ennen hybridin
remonttia hybriditoimenpiteiden lukumäärä kasvoi verisuonikirurgiassa tasaisesti; vuoden 2005 reilusta sadasta
toimenpidemäärät kolminkertaistuivat
vuoteen 2012. Vuonna 2012, viimeisenä vuonna jolloin vanha hybridisali oli
käytössä, tehtiin salissa angiografia ja
stenttaus 94 potilaalle ja pelkkä pallolaajennus leikkauksen yhteydessä
49:lle. Aortan stenttigraftin asennuksia oli 86 ja angiografioita leikkauksen
yhteydessä 27. Vuotoembolisaatioita oli kymmenkunta ja muita toimenpiteitä samoin kymmenkunta. Uuden

Ensimmäinen potilas Meilahden sairaalan
uudessa hybridisalissa. Kuva: Siemens

hybridin myötä on odotettavissa huomattava verisuonihybriditoimenpiteiden kasvu, koska kautta linjan ollaan
siirtymässä vähemmän kajoaviin toimenpiteisiin. Lisäksi väestön ikääntyessä hoitoa tarvitsevien määrä tulee
kasvamaan. Vuonna 2012 jo yli neljännes kaikista verisuonileikkauksista oli
hybriditoimenpiteitä.
Vatsa-aortan aneurysman hoito on
muuttunut huomattavasti viime vuosikymmenenä. Aikaisemmin avoleikkaus oli ainoa vaihtoehto, mutta Suomessa on vuodesta 1996 alkaen hoidettu
osa potilaista aortan sisäisellä stenttiproteesilla. Vuonna 2002 stenttiproteesilla hoidettujen osuus oli Helsingissä alle 10 prosenttia, mutta 2012
jo 70 prosenttia ja oireilevista tai revenneistä aneurysmistakin 40 %. Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsingissä stenttiproteesihoidolla säästetään
keskimäärin kaksi tehohoitopäivää ja
neljä osastovuorokautta potilaiden nopeamman toipumisen takia.
Meilahden sairaalan uusi hybridisali
tuo useita etuja aikaisempaan hybridisaliin verrattuna. Tilaa on reilusti
enemmän, kun kaksi salia on yhdistetty ja rakennettu kokonaan uusi kontrollihuone varastoineen. Sädehygienia
on parantunut jo pelkästään huonekokoa kasvattamalla; henkilökunta pääsee kauemmas säteilylähteestä, jolloin
vastaanotetut annokset pienenevät en-

tisestään. Hybridisalin yhteydessä on
oma endovaskulaarivarasto eikä välineitä enää tarvitse juoksuttaa röntgenosastolta. Itse läpivalaisulaitteisto
on huippumoderni ja toimii autoteollisuudesta lainatulla robottikädellä. Aikaisemmin läpivalolaitteet jouduttiin
ajamaan pöydän jalan takia erillisellä ohjelmalla potilaan päälle, ja detektorin peittely oli haastavaa ja hidasta.
Nyt c-kaari voidaan peitellä valmiiksi
sen ollessa kaukana leikkauspöydästä, ja c-kaari ajetaan hetkessä potilaan
luo sitä tarvittaessa. Tämä mahdollistaa myös vuotosokkisten sekä monivammapotilaiden hoidon nopeasti ja
tehokkaasti.
Itse läpivalaisulaite on kehittynyt selvästi aikaisemmasta, kuvan laatu on
erinomainen vaikka käytetään erilaisia
low-dose -ohjelmia, joilla voidaan sädeannosta vähentää jopa kuudennekseen aikaisemmasta. Robottitekniikan
ansiosta laitteella voidaan tehdä myös
tietokonetomografioita, ja aikaisempia
CT-kuvia voidaan käyttää hyväksi yhdistämällä aikaisempi kuvainformaatio läpivalaisukuvaan siten, että voidaan suunnistaa potilaiden suonissa
vanhojen CT-kuvien toimiessa karttana. Näin uusilla tekniikoilla on mahdollista vähentää myös varjoaineannosta.
Käytössä olevat jättimäiset monitorit
antavat suuren kuvan kohteesta jolloin
annosta lisäävää kuvakoon suurennosta harvoin tarvitaan.
Kaikkiaan nyt saatu uusi hybridisali on
osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Toimenpiteet on aikaisempaa
helpompi toteuttaa robottitekniikan
ansiosta. Kaikkein suurimman vaikutuksen minuun on kuitenkin tehnyt kuvanlaadun parantuminen aikaisemmasta ja teknisen kehityksen suoma
mahdollisuus käyttää huomattavasti pienempiä sädeannoksia. CT-kuvaus ja 3-D -rekonstruktioiden mahdollisuudet ovat jo nykypäivää modernissa
hybriditoimenpiteessä. n
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Verisuonikirurgi
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Hybridisali sydänkirurgiassa
Leo Ihlberg

Hybridisali = leikkaussalin ja
huippuluokkaisen kiinteän kuvantamislaitteiston kombinaatio
l Aseptinen ympäristö
l Leikkausvalaistus ja –ergonomia
l Optimaaliset anestesiaolosuhteet
l Kallisteltava leikkauspöytä
l Parhaat edellytykset kaikkien

odottamattomien tilanteiden hoitamiseen

Sydänkirurgia hybridisalissa

l Katetritekniset sydänläppätoimenpiteet
l TAVI
l Mitraaliläppätoimenpiteet
l Torakaaliaortan stenttigraftihoito
l Sepelvaltimoiden hybridirevaskularisaatio
l Ohitusleikkaus + pallolaajennus
l Rytmihäiriötoimenpiteet

Hybridisali hoitajan
näkökulmasta
Sh Jenni A la-Luhtala,Sh A nna Halonen
ja

Sh Elina Männistö

Teknologia leikkausosastolla

HUS

Meilahden leikkausosastolla on vuoden alusta otettu käyttöön uudistettu
hybridisali. Vanha hybridisali meni remonttiin kesällä 2013, jolloin kaksi vierekkäistä salia yhdistettiin uudeksi ja
isommaksi tilaksi. Salin suunnittelussa on alusta asti saanut olla mukana
myös hoitohenkilökunta. Tilat on jaettu
leikkaussaliksi ja valvontahuoneeksi,
joka toimii myös varastotilana. Uudistuksen yhteydessä kaikki hybriditoiminnassa tarvittava välineistö siirtyi
röntgenistä leikkausosaston hallintaan ja uuteen varastoon. Vaikka salin toiminta painottuu hybriditoimenpiteisiin, voi salissa tehdä myös tavallisia
avoleikkauksia.
Isommat tilat ovat helpottaneet huomattavasti työskentelyä salissa. Aseptiikka toteutuu paremmin väljemmis-

sä tiloissa. Toiminta on sujuvampaa ja
kaikki toimenpiteessä tarvittava välineistö on helposti saatavilla samassa
tilassa. Uudessa salissa on entistä paremmat mahdollisuudet henkilökunnan sädesuojautumiseen. Kuvauksen
ajaksi on nyt helpompi siirtyä valvontahuoneeseen, jossa on aiempaa enemmän tilaa. Lisäksi uudessa salissa on
mahdollista käyttää isoja liikuteltavia
sädesuojaseiniä sekä erillisiä hajasäteitä estäviä suojia.
Zeego on sijoitettu saliin niin, että se
ei häiritse potilaan alkuvalmisteluja.
Hätätilanteessa Zeegon saa nopeasti ja helposti siirrettyä pois tieltä. Uusi
leikkaustaso ja Zeego mahdollistavat
monipuolisemmat kuvaussuunnat ja
asennot. Tarvittaessa potilas voi olla
tasolla miten päin tahansa ja anestesiavälineistön voi sijoittaa salin kumpaankin päähän. Zeegon mahdollistama Dyna CT:n ja 3D -kuvan käyttö luo
omat haasteensa leikkaus- ja anestesiavalmisteluihin.

Yksi suuri muutos on ollut TAVI -toimenpiteiden siirtyminen sydänasemalta hybridisaliin. Aiemmin koko
leikkaussali jouduttiin siirtämään toimenpidepäivänä sydänasemalle anestesia- ja sydän-keuhkokoneesta lähtien. Tämä oli aikaa vievää ja työlästä
salin henkilökunnalle. Uudessa salissa kaikki tarvittava välineistö löytyy läheltä ja komplikaatioiden yllättäessä
myös lisähenkilökunta on helpommin
järjestettävissä. Tilat soveltuvat muutenkin sydänasemaa paremmin TAVI
-toimintaan, joka vaatii paljon tilaa ja
tarvittaessa erikoisvälineistöä, kuten
perfuusiovalmiuden.
Uuden salin käyttöönotto on vaatinut
henkilökunnalta paljon suunnittelua
ja isoa panostusta ja toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan leikkausosaston muuttuvia tarpeita.
Sali on ensimmäisestä käyttöpäivästään lähtien ollut ympärivuorokautisessa käytössä. Kuukauden käytön
jälkeen tilat on todettu toimiviksi. Uusi
hybridisali on suuri ja valoisa ja siellä
työskentely on huomattavasti miellyttävämpää verrattuna vanhaan hybridisaliin. n
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Siemens Artis Zeego

on uuden sukupolven angiografialaitteisto
Minna Salo

Kuvat: Siemens

Artis Zeegon suunnittelun lähtökohta oli
leikkaussaliympäristö. Haluttiin suunnitella laite, joka voidaan tarvittaessa
ajaa pois leikkausalueelta ja näin taata
esteetön pääsy leikkauspöydän viereen.
Haluttiin myös pitää katto vapaana leikkausalueella kiskoista, johdoista yms.
Avuksi otettiin autoteollisuudessa käytetty teknologia ja robotti. Laite koostuu normaalista angiografialaitteistosta, eli röntgenputkesta ja detektorista
sekä robotista, joka liikuttelee laitetta.
Robotin nimi on ”KUKA”.

Laitteessa on kaikki säteilyturvallisen
työskentelyn kannalta tärkeät toiminnot. Kullekin anatomiselle alueelle on
tehty omat kuvausohjelmat. Käytössä ovat Siemensin matala-annos -ohjelmat, joiden kuvanlaatu on todettu
hyväksi. Samalla potilaan saama sädeannos puolittuu. Kuvattavat alueet
voi hakea aina myös ilman säteitä ja
kentän voi asetella ilman säteitä. 3D
-tekniikka nopeuttaa tiettyjä toimenpiteitä ja tämä osaltaan vähentää säderasitusta ja nopeuttaa tutkimusaikoja.

Artis Zeegon edut
Laite voidaan siirtää nopeasti pois
leikkausalueelta ns. parkkipaikkaan,
samoin laite voidaan nopeasti ajaa
kuvausalueelle. Laitteella on laajat liikeradat, käytännössä voidaan kuvata
potilas päästä varpaisiin potilasta siirtämättä. Robotin takia on mahdollista
saavuttaa hankalatkin kuvauskulmat
ja käyttää kullekin lääkärille parasta työskentelykorkeutta. Kuvausgeometria ei muutu esim. pöytää kallistettaessa, vaan laite seuraa pöytää.
Kuvausasentoja on lukemattomia, paikallisesti haaste onkin valita omaan
ympäristöön ja kuhunkin tutkimukseen sopivat kuvausasennot. n

Teknologia leikkausosastolla

Zeego sopii kaikkiin leikkaussaliolosuhteissa tehtäviin, röntgenkuvausta
vaativiin toimenpiteisiin. Sovellusalueet ovat verisuonikirurgia, neurokirurgia, kardiologia sekä ortopedia. Laitteella tehdään nopeasti 3D -kuvauksia
ja DynaCT -kuvauksia. DynaCT on CTkuvan kaltaista kuvadataa tuottava
pyörähdysangio. Saatua 3D -kuvaa voidaan käyttää mallikuvana ja läpivalaisun taustakuvana, lisäksi sen avulla
laite voidaan ajaa automaattisesti haluttuihin kuvauskulmiin, 3D -kuva seuraa C-kaarta tarvittaessa.
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Henkilökunnan säteilyannokset ja säteilyn
sironta O-kaariavusteisissa leikkauksissa
Niina Turunen
röntgenhoitaja

A nja Henner

Yliopettaja, TtT

A nneli Holmström
Lehtori, TtT

Oulun Ammattikorkeakoulu

Jani K atisko

Sairaalafyysikko, FT
Oulun yliopistollinen sairaala

Erilaiset modernit kuvantamislaitteet yleistyvät leikkaussaleissa. Opinnäytetyössä
tutkittiin henkilökunnan säteilyannoksia Okaariavusteissa leikkauksissa.

Teknologia leikkausosastolla

Leikkaustoiminnassa voidaan nykyisin hyödyntää monipuolisesti röntgenkuvantamista. Perinteisen Ckaaren rinnalle ovat tulleet erilaiset
monikäyttöiset läpivalaisu- ja tietokonetomografialaitteet. Uuden laitteen käyttöönotossa erityisen tärkeää
on henkilökunnan kunnollinen perehdytys laitteen säteilyturvalliseen käyttöön. Koulutuksessa tulee käsitellä
niin potilaan kuin henkilökunnan säteilysuojelua. Potilaiden ja henkilökunnan säteilysuojelu on yleisesti parantunut viime vuosikymmenien aikana,
mutta leikkaussalissa tapahtuvaan
säteilyn käyttöön säteilysuojelu ei ole
integroitunut aivan yhtä hyvin (Etard
2012, hakupäivä 30.3.2013). Henkilökunnan toiminta vaikuttaa sekä potilaan
että henkilökunnan säteilyannokseen.
(Vano 2010, 200.)
Suomessa leikkaussalissa röntgenkuvantamisen avulla tehtäville toimenpiteille ei ole annettu säteilyannosten
vertailutasoja, mutta annoksia seurataan. Henkilökunnan toimenpiteiden
aikaisia annostietoja seuraamalla ja
analysoimalla voidaan havaita mahdollisia puutteita ja kehitettäviä käytänteitä säteilyturvallisessa työskentelyssä.
(Pirinen & Tenkanen-Rautakoski, 2011.)

O-kaari selkäleikkauksessa. Kuva: Jani Katisko

O-kaari pään alueen leikkauksessa.
Kuva: Jani Katisko

O-kaarella kolmiulotteista
kuvantamista leikkaussalissa

ri (O-arm). O-kaari on kirurgiseen ympäristöön suunniteltu, röntgensäteilyä
käyttävä liikuteltava 2D/3D-kuvantamislaite. Se on ikään kuin yhdistelmä
läpivalaisuun käytettävästä C-kaaresta ja liikuteltavasta tietokonetomografialaitteesta. O-kaari eroaa C-kaaresta
siten, että sillä voidaan ottaa läpivalaisun ohella myös kolmiulotteisia leikekuvia. Säteilyannokset 3D-kuvauksessa ovat isommat kuin läpivalaisussa.

Yksi uusista leikkaussaleissa käytetyistä kuvantamislaitteista on O-kaa-

O-kaaren kuvausosa (kanturi) on Okirjaimen muotoinen, eli röntgenput-

ki ja detektori ovat ikään kuin donitsin
sisällä. Kanturi voidaan avata, kun potilasta asetellaan kuvausta varten. Okaari on hyödyllinen erityisesti traumojen, selkärangan ja ortopedisten
leikkausten yhteydessä. O-kaareen
kuuluu erillinen liikuteltava näyttöyksikkö, jossa kuvia voidaan tarkastella ja käsitellä leikkauksen aikana. Okaarella otetut kuvat siirretään usein
erilliseen navigointilaitteistoon, jonka avulla operaation suorittaminen ja
ohjaaminen on mahdollista ilman toistuvaa läpivalaisun käyttöä. (Medtronic
2012a, hakupäivä 29.4.2012.)

Tutkimus henkilökunnan
säteilyannoksista O-kaariavusteisissa leikkauksissa
Tutkimuksen taustalla on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) Sosiaali- ja terveysalan yksikön radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman
ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS)
pitkäaikainen yhteistyö. Radiografian
ja sädehoidon koulutusohjelmaan on
hankittu järjestelmä, jolla voidaan tallentaa ja seurata reaaliajassa henkilökunnan säteilyannoksia läpivalaisutoi-
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steriilille käytävälle riippuen O-kaaren
sijoittamisesta salissa ja välinehuollon
oveen. Näin saatiin mitattua sironneen
säteilyn määrää ja sen annosnopeutta leikkaussalissa ja heti sen läheisyydessä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla
henkilökunnalle aiheutuvia säteilyannoksia ja säteilyn siroamista O-kaariavusteisten leikkausten aikana OYS:n
keskusleikkausosastolla.
Tavoitteena oli kehittää O-kaaren käyttöön liittyvää henkilökunnan säteilysuojelua
sekä säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria OYS:n keskusleikkausosastolla.
Tutkimuksessa mitattiin neljällä mittarilla säteilyannoksia ja -annosnopeuksia leikkaussalissa ja heti sen läheisyydessä yhdeksän O-kaariavusteisten
selkäleikkausten aikana eri saleissa.

Taulukossa 1 on laskennallisesti määritellyt yhden leikkauksen aikaiset säteilyannosten keskiarvot eri mittauspisteissä sekä mitattujen annosten
vaihteluväli. Keskiarvojen osalta tulee
huomioida, että laskentaan on yhdistetty useasta eri leikkaussalista mitatut annokset. Salit ja niiden ympäristö
eivät ole täysin samanlaisia. Kuviossa
1 esitetään vastaavat arvot sijoitettuna viitteellisen leikkaussalin pohjapiirrokseen.

Mittarit olivat ajallisesti synkronoituna, jolloin niillä mitattuja säteilyannoksia ja annosnopeuksia voitiin tarkastella kokonaisuutena. Mittauksissa
tallennettiin kaikki leikkauksen aikainen säteilyn käyttö sisältäen kuvausalueen paikannukseen käytettävän
läpivalaisun ja varsinaisen 3D-kuvauksen. Mittarit kiinnitettiin mielenkiinnon
kohteisiin leikkaussalissa, leikkaussalin ulkopuolella sekä O-kaarta leikkaussalissa käyttävän lääkintävahtimestarin säteilysuojaliivin rintaan.
Muu leikkaukseen osallistuva henkilökunta poistui leikkaussalista kuvauksen ajaksi. Leikkaussalien seinät ovat
muurattuja tiiliseiniä, jonka on katsottu olevan riittävä suojaus. Ovet, ikkunat ja läpiantokaapit ovat vailla erillistä suojausta. Täten mittarit sijoitettiin
muun muassa leikkaussalin steriilin
käytävän puoleisen ikkunan taakse,

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen mittaustulosten mukaan
3D-kuvaus aiheuttaa suurimman osan
O-kaariavusteisen leikkauksen säteilyannoksesta. Läpivalaisukuvausta käytetään pääasiassa 3D-kuvausalueen oikean paikan määritykseen ja
sen aiheuttama säteilyannos on murtoosa koko leikkauksen aikaisesta säteilyannoksesta. O-kaaren 3D-kuvauksen
säteilyn annosnopeudet ovat korkeat, mutta kuvausaika on lyhyt. Ortopedisissä selkäleikkauksissa riittää tavallisesti yksi 3D-kuvaus. 3D-kuvaus
kestää halutun kuvanlaadun mukaan
13–26 sekuntia. Annosnopeuden keskiarvot nousivat paikoin satoihin µSv/h ja
heti leikkaussalin ikkunan takana jopa
yli 1 mSv/h.
Valituista mittauspaikoista suurimmat
sironneen säteilyn annokset O-kaariavusteisissa leikkauksissa ovat leikkaussalin ikkunassa, välinehuoltotilojen ovella ja O-kaaren läheisyydessä.

Mittareiden paikat ja mittausten
lukumäärä (n)

Säteilyannoksen keskiarvo (vaihteluväli)

salin ikkunassa (8)

3,03 µSv (0,38–5,17 µSv)

lyijylasissa (2)

1,91 µSv (0,90–2,91 µSv)

välinehuollon ovessa (7)

1,91 µSv (1,17–2,74 µSv)

säätöpöydällä (2)

1,51 µSv (1,26 ja 1,76 µSv)

vahtimestarilla (3)

0,51 µSv (0,28–0,95 µSv)

salien välissä (5)

0,24 µSv (0,05–0,76 µSv)

vahtimestarilla lyijylasin takana (2)

0,07 µSv (0,05 ja 0,08 µSv)

käytävällä ikkunan edessä (2)

0,07 µSv (0,05 ja 0,09 µSv)

Taulukko 1. Säteilyannosten keskiarvo ja annosten vaihteluväli eri mittauspaikoissa
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Salin ikkunaan kiinnitetyllä mittarilla
mitattiin keskimäärin 3,03 µSv:n säteilyannos. Ikkunasta mitattujen annosten vaihteluväli on suuri ollen 0,38–
5,17 µSv. Välinehuoltotilan oven takana
säteilyannos on keskimäärin 1,91 µSv.
O-kaaren aiheuttama säteilyjakauma
on perhosen muotoinen. Tämä on havaittavissa esimerkiksi siten, että Okaaren säätöpöydän kohdalla mitattiin
pienempiä annoksia kuin kauempana
olleessa lyijylasissa. Säteilyannos on
pienin O-kaaren säätöpöydän takana
ja samoin sen vastakkaisella puolella
ja O-kaaren aukon kohdalla annos on
suurimmillaan.
Säteilyannos on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön: ts., kun etäisyys säteilylähteeseen kaksinkertaistuu, annos pienenee neljäsosaan.
Tämän johdosta muualla salin ulkopuolella mitatuissa paikoissa säteilyannokset olivat huomattavasti pienempiä kuin heti leikkaussalin ikkunan
takana tai välinehuollon oven takana.
Myös O-kaarella kuvaavan lääkintävahtimestarin säteilyannos on edellä mainittuja paikkoja pienempi ollen
keskimäärin 0,51 µSv. Lääkintävahtimestarin säteilyannos pienenee vielä
moninkertaisesti, jos hän sijoittuu kuvatessaan liikuteltavan lyijysuojaseinän taakse.

Yhteenveto
O-kaarikuvauksessa salin ulkopuolella säteilyannokset ovat pieniä. Esimerkiksi välinehuoltotilan oven takana säteilyannos O-kaaren käytön
aikana leikkausta kohti on keskimäärin 1,91 µSv ja heti leikkaussalin ikkunan takana 3,03 µSv. 			
uu

Kuvio 1. Leikkaussaliin sijoitetut laskennallisesti määritellyt yhden leikkauksen aikaiset säteilyannosten keskiarvot eri mittauspisteissä.

Teknologia leikkausosastolla

menpiteiden aikana. O-kaaren käyttö
ei ole vielä kovin yleistä ja siksi toimenpiteissä henkilökunnalle aiheutuvista
säteilyannoksista ei ole paljon julkaistua tietoa. OYS:n keskusleikkausosastolla oli pitkään käytössä Suomen ainoa O-kaari. Vast’ikään myös Turkuun
on hankittu O-kaari.
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Luonnon taustasäteily Suomessa vaihtelee välillä 0,04–0,30 µSv/h. Jos taustasäteily on 0,15 µSv/h, vuorokaudessa
ihminen saa 3,6 μSv:n annoksen. (Säteilyturvakeskus 2012, hakupäivä 7.9.2013.)
Tähän suhteutettuna välinehuoltotilan
oven ja salin ikkunan takana mitatut
säteilyannokset ovat samaa suuruusluokkaa. Vaikka mitatut annokset ovat
pieniä, ihmiselle eri lähteistä kertyvää säteilyn kokonaisannosta ajatellen
kaikki vältettävissä oleva altistus pitää
minimoida.
Heti leikkaussalin ikkunan takana 250
vuosittaisesta
O-kaariavusteisesta
leikkauksesta kertyy n. 0,76 mSv vuosiannos, joka on alle väestölle asetetun efektiivisen annoksen vuosirajan (1
mSv). Kuukaudessa arvioitu annos on
0,06 mSv. Salin ikkunan takana kaikkien leikkausten yhteen laskettu annos jää selvästi alle esimerkiksi Aluokkaan kuuluvan säteilytyöntekijän
syväannoksen
kirjaamiskynnyksen.
Leikkaussalin ikkunan takana mitattu
syväannos vastaa efektiivisen annoksen likiarvoa, kun käytössä ei ole säteilysuojaimia (Rantanen 2013, 9).
Muualla salin ulkopuolella säteilyannokset olivat huomattavasti pienem-

piä kuin välinehuollon oven takana tai
heti leikkaussalin ikkunan takana. Kun
leikkaussaleja ei ole erikseen säteilysuojattu, etäisyys salista samoin kuin
betoniseinän taakse meneminen ovat
hyviä suojautumiskeinoja säteilyltä Okaaren käytön aikana.

Henkilökunnan suojautuminen
Keskusleikkausosaston O-kaarityöskentelyn käytäntö, jossa salista poistuvat säteilyä käytettäessä muut kuin
lääkintävahtimestari, on varmasti oikea. Salista poistuttaessa tulee siirtyä pois salin ikkunan edestä ja salien
väliseltä käytävältä. Parhaiten henkilökunta on suojassa tarpeeksi kaukana salista tai betoniseinien takana. Okaarella kuvauksesta olisi hyvä kertoa
välinehuollossa työskenteleville, jotta
he voivat siirtyä kuvauksen ajaksi kauemmas salista.
Lääkintävahtimestarin ja mahdollisesti muiden salissa olijoiden tulee
suojautua säteilyn käytön ajaksi säteilysuojilla sekä sijoittua lyijyseinän
taakse. Tämä on tärkeää minimoitaessa työntekijän saamaa kokonaissäteilyannosta. Lyijyseinän takana O-kaaren käyttäjän silmät ovat suojattuna.

Useissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että säteilyn aiheuttamaan silmän linssin samentumiseen tai kaihiin
ei olisi kynnysarvoa, vaan myös pienillä pitempiaikaisilla säteilyannoksilla olisi merkitystä kaihin kehittymisen riskiin (Kleiman 2007, 86). Silmän
ekvivalenttiannoksen annosraja tulee
laskemaan lähivuosina huomattavasti. O-kaaren sijoittelu salissa vaikuttaa
eri suuntiin tulevan sironneen säteilyn suuruuteen. O-kaarta käytettäessä
potilas kannattaa sijoittaa niin, että Okaaren aukko suuntautuu sinne, missä
ei ole henkilökuntaa tai henkilökunnan
työskentelytiloja.
Henkilökunta voi omilla toimintatavoillaan ja säteilyn käytön asenteellaan vaikuttaa saamaansa säteilyannokseen. Jos suojautumisessa on
puutteita, henkilön saamat säteilyannokset voivat olla monta kertaa suuremmat kuin tilanteessa, jossa henkilö on suojautunut huolellisesti. Koko
henkilökunnan tulee noudattaa yhteisesti sovittuja turvallisuuskulttuurin
periaatteita. n
Lähteet saatavissa kirjoittajilta
tai Pinsetin toimituksesta.

<ĞƐŬŝƉŝƐƚĞĞƐƐćʹŬŽŚƟƵƵƩĂ

Teknologia leikkausosastolla

Tiedustelut ja yhteydenotot:
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Seuratkaa kotisivuja:
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Mukautuva, turvallinen
leikkaussali
Treston Medi kalustevalikoimaan kuuluvat
erilaiset hoito- ja näytteenottovaunut,
laitevaunut, korivaunut ja yleisvaunut
terveydenhuollon monipuoliseen käyttöön.

• Vaunujen suunnittelussa on otettu
huomioon ergonomia ja turvallisuus.
• Erilaisia tarvikkeita, laitteita ja instrumentteja
on turvallista säilyttää lukittavassa laatikostossa
ja helppo siirtää pyörillä varustetussa vaunussa
paikasta toiseen.
• Tasoa ympäröi kätevä Euro-ripustuskisko, johon
saa kiinnitettyä erilaisia lisävarusteita, kuten
telineet Sharpsafe®-riskijäteastioille.
Näin astiat saadaan lähelle pistotapahtumaa
ja vähennetään huomattavasti pistotapaturman
riskiä.*

* 21 % neulanpistotapaturmista voidaan välttää, kun
riskijäteastia sijoitetaan pistotapahtuman välittömään läheisyyteen.
National Health Service (NHS) tutkimusaineisto 2008–2010.

TULE TAPAAMAAN MEITÄ SEURAAVIIN NÄYTTELYIHIN:
• 40. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 25.–26.3.2014
Jyväskylä, Paviljonki
• Sairaanhoitajapäivät 27.–28.3.2014
Helsinki, Messukeskus

Mekalasi Oy • Ilvestie 3, 01900 Nurmijärvi
Puh. 09 341 72 800 • Faksi 09 341 72 869
mekalasi@mekalasi.ﬁ • www.mekalasi.ﬁ

Treston Oy • Sorakatu 1, 20730 Turku
Puh. 02 277 9000 • Faksi 02 236 1140
sales@trestongroup.com • www.trestonmedi.com
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Uutta teknologiaa Tyksin neurokirurgisissa leikkaussaleissa
Hanna Myllymäki

Sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito
Tyks, TTOTEK, T-leikkausosasto

Henna Wessberg

Sairaanhoitaja (AMK)
Tyks, TTOTEK, T-leikkausosasto

Johdanto
Tyksin uusi päivystävä Leikkausosasto
T otettiin käyttöön vuoden 2013 pääsiäisenä. Leikkausosastomme 14 salista
on kaksi varusteltu kokonaan neurokirurgian käyttöön. Lisäksi on vielä yksi
neuro- ja traumakirurgian yhteiskäyttöön tarkoitettu ns. selkäsali sekä päivystyssali, jossa on valmiudet hoitaa
tarvittaessa myös neurokirurgisia päivystyspotilaita. Neurokirurgiset leikkaukset ovat muuttuneet yhä enemmän
teknologiaa hyödyntäviksi ja potilaiden
hoito näin monessa leikkaussalissa on
edellyttänyt myös laitekannan lisäämistä ja uusimista. Molempiin neurokirurgian leikkaussaleihin saimme
heti muuton yhteydessä uudet mikroskoopit. Vuoden kuluessa leikkausnavigaattorimme vaihdettiin kahteen uuteen laitteeseen ja uusin tuttavuus on
osastollemme hankittu O-kaari.

Teknologia leikkausosastolla

Mikroskooppien uusi
sukupolvi
Mikroskooppi on välttämätön apuväline useimmissa neurokirurgisissa
leikkauksissa, koska pieniä ja herkkiä
rakenteita on vaikeaa tai jopa mahdotonta erottaa paljaalla silmällä. Usein
leikkausalue on lisäksi syvä onkalo,
jonka pohjalle ei tavallisella leikkausvalolla saa näkyvyyttä. Neurokirurgin
työskennellessä mikroskoopilla muu
leikkaustiimi voi seurata leikkauksen
etenemistä mikroskoopin kuvaruudulta. (Kuva 1.) Lisäksi mikroskoopin kuva
voidaan siirtää ORNet -leikkaussalin
ohjausjärjestelmän kautta mihin tahansa leikkaussalin kuudesta monitorista. Uusien tilojen myötä saamamme
Zeiss Pentero 900 -mikroskoopit eroa-

Kuva 1. Mikroskooppi aivovaltimon pullistuman
leikkauksessa. Kuva: SH Otto Koitola

vat vanhoista laitteistamme kuin yö ja
päivä. Paremman näkyvyyden ja valotehon lisäksi Penteroissa on myös aivan uusia ominaisuuksia. Instrumentoivaa hoitajaa helpottaa mikroskoopin
peittelyssä vakuumitoiminto, joka imee
peittelymuovin tiiviisti laitteen ympärille.
Tuumorikirurgiassa voidaan terveen
ja sairaan kudoksen erottumista helpottaa mikroskoopin intraoperatiivisilla fluoresenssitoiminnoilla. Potilaalle
annetaan preoperatiivisesti jo vuodeosastolla suun kautta Gliolan -nimistä
lääkettä. Gliolanin sisältämä aminolevuliinihappo kertyy kasvainsoluihin,
joissa se muuttuu toiseksi samankaltaiseksi aineeksi. Kun pahanlaatuinen
gliooma leikkauksen aikana altistetaan mikroskoopin avulla siniselle valolle, tämä aine säteilee punaisenviolettia valoa. Näin normaalikudos on

Kuva 2. Mikroskoopin ruudulla kuva aivovaltimon
pullistuman leikkauksen aikana tehtävästä varjoainekuvauksesta. Kuva: SH Henna Wessberg

helpompi erottaa kasvainkudoksesta,
mikä auttaa neurokirurgia poistamaan
kasvaimen täydellisemmin samalla
tervettä kudosta säästäen.
Aivovaltimon pullistuman eli aneurysman mikrokirurgisessa hoidossa pullistuma suljetaan verenkierrosta klipsaamalla. Klipsin oikea sijainti voidaan
varmistaa tekemällä mikroskoopin
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Leikkausnavigaattorin käyttö
neurokirurgiassa
Neurokirurgien käytössä on jo vuosia
ollut leikkausnavigaattori, jota on hyödynnetty muun muassa aivokasvainten
paikallistamisessa leikkauksessa tai
biopsiassa sekä aivokammiokatetrien asettamisessa. Aluksi navigaattoria
käytettiin vain harvoin, mutta vuosien
varrella sen käyttö on lisääntynyt erilaisten leikkaustekniikoiden kehittyessä. Nykyään siitä on tullut perustyökalu
esimerkiksi aivolisäkekasvainten leikkauksissa, jotka tehdään tähystämällä nenän kautta. Lisäksi sitä on alettu
käyttää myös selän luudutusleikkauksissa. Käytön lisääntymisen ja uusien
sovellusmahdollisuuksien vuoksi tuli
ajankohtaiseksi vanhan StealthStation® TREON™ navigaattorimme vaihto
kahteen uuteen StealthStation® S7™
laitteeseen. S7™-navigaattorit voidaan

Kuva 3. Navigointia aivokasvainleikkauksen aikana. Kuva: SH Henna Wessberg

yhdistää mikroskooppiin, jolloin kirurgi voi navigoida siirtämättä katsettaan
välillä mikroskoopista.
Leikkausnavigaattorin avulla voidaan
suunnistaa esimerkiksi aivokasvaimeen radiologisia potilaskuvia käyttäen. (Kuva 3.) Laitteen ohjelmisto muuntaa ennen leikkausta potilaasta otettuja
TT- tai magneettikuvia tai leikkauksen
aikana otettuja läpivalaisukuvia ja esittää niitä näytöllä monista kuvakulmista. Ennen toimenpidettä kirurgi voi
tehdä ja tallentaa navigaattoriin leikkaussuunnitelman. Kun potilaan pää
on kiinnitetty Sugitan päätelineeseen,
kirurgi kertoo laitteelle potilaan kasvojen anatomiset maamerkit erityisellä navigointi-instrumentilla. Näin järjestelmä pystyy leikkauksen aikana
jäljittämään navigointi-instrumenttien
sijainnit potilaan anatomiassa tai sen
ulkopuolella ja päivittämään sijainnit
navigaattorin näytöllä näkyviin kuviin.
Navigoinnissa voidaan käyttää joko optista tai sähkömagneettikenttään perustuvaa menetelmää. Toimenpiteeseen varattava välineistö riippuu siitä,
kumpaa menetelmää kirurgi aikoo
käyttää. Optista menetelmää käytettäessä navigointi perustuu laitteen kameran säteilemään infrapunavaloon,
jota instrumenteissa olevat pallot hei-
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jastavat. Sähkömagneettisessa navigoinnissa järjestelmä pystyy määrittämään navigointi-instrumentin sijainnin
mittaamalla sen sijaintikohdan kenttävoimakkuuden. Magneettikentässä
olevat isot metalliesineet aiheuttavat
häiriöitä navigoinnissa, joten potilaan
pää kiinnitetään hiilikuituiseen Sugitan
päätelineeseen.

O-kaari uutena tuttavuutena
T-sairaalaan muutettuamme laitekantamme lisääntyi uusien navigaattoreiden ja mikroskooppien lisäksi myös
O-kaarella (O-arm® Imaging System -kuvantamisjärjestelmä, Medtronic). (Kuva 4.) O-kaari oli osastollamme ennestään vieras kuvantamislaite,
joten tietysti koulutusta tarvittiin alussa O-kaaren edustajilta. Lääkintä- ja
läpivalaisulaitteita käytettäessä tulee
henkilökunnan tunnistaa mahdolliset
käyttöön liittyvät riskit sekä ymmärtää
turvallisuustekijät, hätätoimenpiteet ja
laitteiston käyttöohjeet.
O-kaari on siirrettävä kuvantamislaite, jota on mahdollista käyttää leikkauksissa 2D-läpivalaisuun ja 3Dkuvantamiseen. O-kaarta käytetään
luisten rakenteiden toimenpiteissä, kuten kaularanka- ja selkäleikkauksissa,
uu

Kuva 4. O-arm® Imaging System -kuvantamisjärjestelmä. Vasemmalla liikuteltava kuvantarkasteluasema ja oikealla kuvantamisjärjestelmä.
Kuva: SH Henna Wessberg

Teknologia leikkausosastolla

avulla intraoperatiivinen varjoainekuvaus. (Kuva 2.) Anestesialääkäri ruiskuttaa potilaan laskimoon IC-Green
varjoainetta, jonka jälkeen aneurysma
kuvataan mikroskoopin Infrared 800
-toiminnolla. Toimenpide vaatii leikkaus- ja anestesiapuolen saumatonta
yhteistyötä, sillä ruiskutuksen ja kuvauksen täytyy tapahtua täsmälleen oikea-aikaisesti.

|
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uu

ortopedisissä toimenpiteissä ja traumakirurgiassa. Näissä toimenpiteissä
kirurgille on erityinen hyöty potilaan
anatomisten rakenteiden kaksi- ja kolmiulotteisista, eli 2D- ja 3D-tiedoista.
O-kaaren 2D-kuvaustilaa voidaan leikkauksen aikana käyttää tavallisena läpivalaisuna ja ennen toimenpidettä
koekuvien ottoon ja leikkauksen aikana tarvittavien oikeiden kuvakulmien
hakemiseen. (Kuva 5.) O-kaaren etuna
2D-kuvauksessa ovat esimerkiksi laajemmat kuvat kuin tavallista C-kaarta
käytettäessä. O-kaaren robotiikka on
kuvantamisen laadun kannalta oleellista ja sen ansiosta myös leikkausalueen eri suuntien kuvaus on käyttäjälle
huomattavasti helpompaa.

Teknologia leikkausosastolla

O-kaaren tärkein ominaisuus on 3Dkuvausmahdollisuus. Leikkauksen aikana esimerkiksi potilaan selkärangasta on mahdollisuus saada nopeasti,
vain 13 sekunnissa, 360-asteinen kuvaus. O-kaari on yhdistettävissä leikkausnavigaattoriin, jolloin 3D-kuvaus
mahdollistaa navigaation käytön toimenpiteen aikana. (Kuva 6.) Näin saadaan heti kirurgin käyttöön luotettavaa
moniulotteista kuvaa potilaan leikkauksen aikana muuttuneesta anatomiasta ja esimerkiksi implanttien sijainnista ja asennosta.

Kuva 5. O-kaari asetettuna potilaan ympärille selkäleikkauksessa.
Kuva: SH Henna Wessberg

O-kaariavusteisen navigoinnin etuina toimenpiteessä ovat esimerkiksi
säteilyaltistuksen väheneminen leikkauksen aikana sekä reaaliaikaiset ja
korkealaatuiset kuvat, jotka tarjoavat
laajan kaksi- ja kolmiulotteisen näkökentän potilaan anatomiasta. Ennen
leikkauksen loppua otettava 3D-kontrollikuva vähentää mahdollisten uusintaleikkauksien tarvetta sekä poistaa tarpeen leikkauksen jälkeiselle

Kuva 6. Navigaattori ja O-kaari selkäleikkauksessa. Kuva: SH Henna Wessberg

kontrollikuvantamiselle kuvantamisyksikössä. O-kaariavusteinen navigointi selkäleikkauksissa mahdollistaa
myös vähemmän invasiivisten toimenpiteiden suorittamisen potilaille, mikä
taas nopeuttaa huomattavasti potilaiden toipumista.

Lopuksi
Mikroskoopit, navigaattorit ja O-kaari
ovat merkittävimmät laiteuudistukset
neurokirurgian leikkaussaleissamme,
mutta laitteistoa on toki enemmänkin. Monissa toimenpiteissä laitekanta
saattaa olla hyvinkin runsas, sillä käytössä voi samaan aikaan lisäksi olla
esimerkiksi ultraääni-imulaite, endoskopiavälineistöä tähystystorneineen
sekä erilaisia poria. Leikkaussaliympäristö muuttuukin koko ajan teknisemmäksi ja vaatii myös hoitohenkilökunnalta jatkuvaa uuden opettelua.
Tätä ei kannata pitää rasitteena, vaan
haasteena ja olla itsekin ylpeydellä mukana kehityksessä. Vaikka tekniikka työympäristössämme lisääntyy,
ei pidä kuitenkaan unohtaa pääasiaa
työssämme eli hoidettavaa potilasta
ihmisenä. Tekniikan tehtävänä on entisestään parantaa ja helpottaa potilaiden ja sairauksien hoitoa, eikä olla
itsetarkoitus.n
Lähteet saatavissa kirjoittajilta
tai Pinsetin toimituksesta.
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Sydämen ja verenkierron
mekaaninen tuki
Janne J. Jokinen

LT, erikoislääkäri
Sydän- ja keuhkonsiirto-ohjelma,
Sydän- ja keuhkokeskus
Meilahden sairaala,
Helsingin yliopistollinen sairaala, HUS

Johdanto
Vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ennuste on huono: akuutin sydämen vajaatoiminnan
vuoksi sairaalaan joutuneista potilaista 30 - 50 % kuolee vuoden kuluessa.
Kroonista vajaatoimintaa sairastavan
potilaan neljän vuoden elinaikaennuste on 50 % (1).

Mekaanisella tuella hoidettujen, vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pitkäaikaisennuste on
parantunut 2000-luvulla merkittävästi. Syitä tähän ovat laitteiden tekninen
kehitys, parantuneet hoitokäytännöt
sekä ennen kaikkea oikein kohdistettu potilasvalinta ja tarkentunut hoidon ajoitus. Elinluovuttajien määrässä ei Suomessa ole viimeisten vuosien
aikana tapahtunut oleellista muutosta.
Tästä syystä sydämen ja verenkierron
mekaaniseen tukemiseen päädytään
tulevaisuudessa yhä useammin.

Apupumppujen historiasta
Sydäntä ja verenkiertoa mekaanisesti tukevat laitteet voidaan luokitella suunnitellun käyttöajan, pumpun sijainnin, implantaatiotekniikan

Kuva 1. Vasemman kammion ja systeemiverenkierron tukemiseen tarkoitettu HeartWare HVAD.

ja toimintamekanismin mukaan. Apupumppuhoitoa käytettiin ensimmäisen
kerran lyhytaikaisesti vuonna 1969, jolloin 47-vuotiaan miehen verenkiertoa
tuettiin onnistuneesti 64 tunnin ajan
ennen sydämensiirtoa. Pidempiaikaista apupumppuhoitoa kokeiltiin ns. siltana oman sydämen toipumiseen ensimmäisen kerran vuonna 1971 (2).
Ensimmäisen sukupolven laitteet
suunniteltiin 1980-luvulla. Niiden toimintamekanismi perustui paineilmalla tuotettuun virtaukseen, jolla saadaan aikaan oman sydämen toimintaa
jäljittelevä pulsoiva rytmi. Pumpuilla
pystyttiin ylläpitämään riittävää verenkiertoa varsin hyvin, mutta ongelmia
aiheuttivat pumppujen huono kestävyys, pumppuyksikön sekä kanyyleiden suuri koko, parakorporaalinen
sijainti ja infektio-ongelmat. Ensimmäisen sukupolven laitteiden toimintaperiaate on kuitenkin sekä periaat-

teessa että käytännössä hyvä, ja niistä
onkin kehitetty toiminnaltaan luotettavampia, pienempiä ja kestävämpiä
laitteita.
Toisen sukupolven pumpputekniikka
perustui aksiaaliseen verenvirtaukseen, jossa pumppukammion sisällä pyörivä ruuvikierre synnyttää jatkuvan verenvirtauksen ilman pulssia
ns. Arkhimedeen ruuvin periaatteella.
Toisen sukupolven pumput olivat kooltaan jo melko pieniä, lähes äänettömiä ja niihin näytti liittyvän vähemmän
merkittäviä infektio-ongelmia kuin ensimmäisen sukupolven laitteisiin.
Tällä hetkellä käytettävät kolmannen
sukupolven apupumput on suunniteltu implantoitavaksi ohjausyksikköä
ja akkuja lukuun ottamatta kokonaan
rintaontelon sisään. Niiden toiminta
perustuu joko aksiaaliseen tai sentriuu

Teknologia leikkausosastolla

Sydäntä ja verenkiertoa voidaan akuutissa tai kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa tukea mekaanisesti ns.
apupumpulla, mikäli potilaan henki on
maksimaalisesta lääkehoidosta huolimatta uhattuna eikä muita sydänkirurgisia tai kardiologisia hoitovaihtoehtoja
ole käytettävissä tai sopivaa sydänsiirrettä saatavilla. Apupumpun implantointi tehdään käyvällä sydämellä
leikkaussaliolosuhteissa. Leikkauksen
aikana verenkierron tukena käytetään
sydän-keuhkokonetta.

18

|

Pinsetti 1/2014

riskit sekä potilaan muut mahdolliset
krooniset sairaudet. Erittäin tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat potilaan
riittävä komplianssi apupumppuhoitoon. Oman kokemuksemme mukaan
myöntyvyys pumppuhoitoon, sen erityispiirteiden ja vaatimusten ymmärtäminen sekä riittävä sosiaalinen verkosto on välttämätön.

Kuva 2. Ensimmäiset HeartWare HVAD –pumpun saaneet potilaat. Ohjausyksikkö ja akut kulkevat
mukana vyölaukussa (paino n. 1.5 kg).

Milloin sydämen apupumppua
harkitaan?

Teknologia leikkausosastolla

Kuva 3. Berlin Heart BiVAD potilas ja pumpun
mobiiliyksikkö (paino n. 17.5 kg).
uu

fugaaliseen pumpputekniikkaan, joilla
saadaan aikaan jatkuva verenvirtaus
ilman pulssia. Toisen sukupolven laitteista poiketen, uusimmissa kolmannen sukupolven laitteissa hyödynnetään
- kuten huippunopeissa Maglev-junissa käytettävää - magneettilevitaatiota. Tällä tekniikalla jatkuvan verenvirtauksen synnyttävä siipipyörä saadaan
vapaasti ”kellumaan” pumppukammiossa ja ratkaisulla pyritään minimoimaan toisen sukupolven apupumppuihin liittyvä, pumppukammion ja
siipipyörän hankauksesta johtuva hemolyysi ja pumpun osien kuluminen.

Helsingin yliopistollisen sairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksessa on valmius sydämen ja verenkierron pitkäaikaisen mekaanisen tuen aloittamiseen,
käyttöön ja seurantaan. Ennen pitkäkestoiseksi suunnitellun apupumpun implantoimista harkitaan tarkoin,
mitä pumppuhoidolla tavoitellaan ja
minkälaisen pumppujärjestelmän potilaan sydänsairaus vaatii. Pitkäaikaisen apupumppuhoidon päämääriä
on käytännössä kaksi: pitkäkestoista
apupumppuhoitoa käytetään 1). siltana sydämensiirtoon tai 2). lopullisena
hoitona sydämensiirron sijasta. Siltana oman sydämen toipumiseen tai
päätöksentekoon - esimerkiksi myokardiitin tai laajan sydäninfarktin aiheuttamassa akuutissa, päivystyksellisessä mekaanista verenkierron
tukea edellyttävässä tilanteessa - käytetään nykyään poikkeuksetta ECMOhoitoa (Extracorporeal Membrane Oxygenator). Pitkäkestoiseksi tarkoitetun
apupumppuhoidon tavoitteen määrittely perustuu huolelliseen ja tarkkaan
arvioon potilaan kokonaistilanteesta.
Siihen vaikuttavat sydänsairauden laatu ja ennuste, hemodynaamiset noninvasiiviset ja invasiiviset parametrit,
kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, ikä, anatomia, kirurgiaan liittyvät

Sydänsairauden syystä ja sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteesta riippuen
voidaan apupumpulla tukea joko pelkästään vasenta (LVAD, left ventricular
assist device) tai oikeaa (RVAD, right ventricular assist device) kammiota tai molempia kammioita (BiVAD, biventricular
assist device). Vain toista kammiota tukeva järjestelmä toimii potilaan omaa
sydäntä ja joko systeemi- tai keuhkoverenkiertoa tukevana apupumppuna.
Molempia kammioita tukeva pumppujärjestelmä korvaa käytännössä kokonaan oman sydämen toiminnan, jolloin
kysymyksessä on tekosydän (TAH, Total Artificial Heart).

Apupumppuhoidon tulokset
Suomessa
Meilahden sairaalassa on viimeisen
vuosikymmenen aikana kokeiltu useita erilaisia pumppuja ja pumppujärjestelmiä. Tällä hetkellä käytämme
pitkäkestoista sydämen vasemman
kammion ja systeemiverenkierron tukea tarvitsevilla potilailla 3. sukupolven HeartWare HVAD –pumppua (Kuvat 1 ja 2). Tähän mennessä HeartWare
HVAD on asennettu 14 potilaalle. Aiemmin käytössä ollut 1. sukupolven Berlin Heart –pumppujärjestelmä saattaa tulla kysymykseen potilailla, jotka
tarvitsevat sekä vasemman ja oikean
kammion tukea (BiVAD). Vuosien 2000
- 2011 välisenä aikana Berlin Heart
-pumppu on asennettu Suomessa 46
aikuispotilaalle (Kuva 3). Hoidon aihe
on useimmiten ollut krooninen dilatoiva tai iskeeminen kardiomyopatia tai
massiivinen sydäninfarkti.

Seuranta poliklinikalla
ja ongelmatilanteet
Kotiutetut apupumppupotilaat käyvät
1 - 4 viikon välein kontrollissa Meilahden sairaalan transplantaatiopoliklinikalla ja oman sairaanhoitopiirinsä
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keskussairaalassa. Pumppuhoidon aikana potilaan veri on jatkuvassa kontaktissa poikkeuksellisen laajaan vierasmateriaalipintaan, joka altistaa
hyytymille, ja joka pahimmillaan voi
aiheuttaa keuhkoembolian tai aivoinfarktin. Tämän vuoksi verenohennuslääkitys vähintään varfariinilla ja asetyylisalisyylihapolla on välttämätöntä.
Varfariinihoitoon liittyvä INR tavoite
HeartWare-potilailla on 2.0-2.5 ja Berlin Heart -potilailla on 3.0-3.5. Ongelmatilanteissa potilaat voivat aina ottaa
yhteyttä Meilahden sairaalan sydänkirurgiselle teho-osastolle. Henkeä uhkaavat pumpun toimintahäiriöt ovat
erittäin harvinaisia.

Lopuksi
Kokemuksemme vaikean sydämen vajaatoiminnan vuoksi aloitetusta apupumppuhoidosta ovat erittäin kannustavia. Pumppuhoito on tullut
jäädäkseen muille hoidoille reagoimat-

toman akuutin ja kroonisen vaikean
sydämen vajaatoiminnan hoitomuotona myös Suomessa. Todennäköisesti
tulevaisuudessa sydämensiirtolistalla
olevia potilaita joudutaan aikaisempaa
useammin siirtämään apupumppuhoitoon ennen sopivan sydänsiirteen löytymistä. Ennusteen kannalta potilasvalinta ja hoidon ajoitus ja aloitus ovat
kriittisimmät tekijät. Kokemuksemme
mukaan pumppuhoito tulee aloittaa
ennen muiden elinjärjestelmien, kuten
maksan ja munuaisten vajaatoiminnan
kehittymistä.
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Apupumppupotilaat kotiutuvat toipilasvaiheen jälkeen liikuteltavan pumppuyksikön kanssa. Vaikeaa sydämen
vajaatoimintaa sairastavat potilaat, jotka eivät sovellu sydämensiirtoon esimerkiksi ikänsä tai vasta diagnosoidun
- kuitenkin hyväennusteisen – syöpäsairauden vuoksi, ovat kandidaatteja
nykyaikaiselle kolmannen sukupolven
apupumppuhoidolle. n

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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Heartware-lvad-tukipumpun

implantointileikkaus hoitajan näkökulmasta
Riikka Vanhanen

Sh
HUS Meilahti, leikkausosasto

HUS Meilahden sairaalan leikkausosastolla asennettiin ensimmäinen Heartware sydämen vasemman kammion
apupumppu joulukuussa 2011. Tähän
mennessä Heartware-laitteita on asennettu 14 potilaalle.
Sydämen apupumppujen asennusleikkaukset ovat elektiivisiä toimenpiteitä,
joiden ajankohta saattaa tosin muuttua potilaan voinnin mukaan vielä leikkauspäivän aamunakin. Leikkauksen
ajankohta pyritään optimoimaan sekä
potilaan voinnin kannalta sopivaksi
että saatavilla olevan henkilökunnan
kannalta parhaaksi mahdolliseksi, jotta osaaminen olisi riittävää.

Teknologia leikkausosastolla

Leikkaustiimiin kuuluu 2 sydänkirurgia,
anestesia- ja perfuusiolääkäri, anestesiahoitaja, instrumentoiva sairaanhoitaja, valvoja sairaanhoitaja sekä
perfuusiohoitaja. Koska apupumppuleikkaukset ovat harvinaisempia,
käytetään niissä yleensä kokeneempaa henkilökuntaa, mutta mukaan pyritään ottaamaan mahdollisuuksien
mukaan myös tuoreempia hoitajia perehtymään.

sekä kyljistä mahdollisimman alas, jotta dreenien asettelu olisi helpompaa.
Virtsakatetri asetetaan kulkemaan potilaan reiden alta, jotta vatsan aluetta
jää mahdollisimman paljon vapaaksi
käyttöjohdon punktointia varten. Potilas peitellään normaaliin tapaan ja lisäksi asetellaan läpileikkauskalvot.
Sydämen apupumppuleikkauksen instrumentointi on kokeneen sydänhoitajan näkökulmasta melko yksinkertaista. Leikkaus tehdään tukiperfuusiossa. Erityistä huomiota pitää kiinnittää
aseptisen työskentelyn toteutumiseen
sekä tunnistaa mahdolliset kriittiset
vaihtelut potilaan voinnissa. Leikkaukseen liittyy melko paljon erilaisia teknisiä laitteita, joita on osattava käyttää
ja joiden toimintoihin on uskallettava
perehtyä.

Vastuuhoitajia (2kpl) koulutetaan myös
ohjelmoimaan Heartware-laitteistoa
käyttökuntoon. Vastuuhoitajat huolehtivat myös, että apupumppujen implantointiin tarvittava välineistö on aina
hyllyssä ja käyttövalmiina. Vastuuhoitajat pitävät yhteyttä myös firmojen
edustajiin sekä potilaiden jatkohoidosta vastaaviin elinsiirtokoordinaattoreihin.
On ollut erittäin mielenkiintoista olla
mukana aloittamassa uudenlaista hoitoa vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsiville potilaille. Saimme
koulutusta
Heartware-apupumpun
ominaisuuksista ja loimme itse meille sopivan toimintaohjeen leikkauksiin.
Alussa apupumppuleikkauksissa olivat mukana molemmat vastuuhoitajat,
nykyisin olemme perehdyttäneet rinkiin lisää sydänthoraxhoitajia.n

Sydämen apupumppujen asennuksissa
korostuu aseptiikan merkitys -asennetaanhan potilaan pericardiumiin
vierasesine, josta tunneloidaan käyttöjohto potilaan vatsanahan läpi. Käyttöjohdon ulostulokohta onkin erityistä
huomiota vaativa kohta potilaan jälkihoidossa – ulostuloaukko ei saisi infektoitua, koska siitä on suora reitti sydämeen.
Potilas on leikkaustasolla selkäasennossa, kädet pakattuna pehmustettuina kylkiin. Ennen anestesiaa laitetaan potilaalle yhdessä anestesiologin
kanssa ulkoiset defibrillointityynyt.
Pesualue ulottuu leuankärjestä polviin

Sydämen tukipumppupotilaita poliklinikalla. Keskellä takana Sydän- keuhkokeskuksen
elinsiirtokoordinaattori Catharina Yesil.

evercare®
leikkaustekstiilit
Leikkaustiimi on kuin hyvin harjoitellut orkesteri.
Se soi mukavasti yhteen ja tuottaa laadukasta,
tehokasta ja turvallista hoitoa.
evercare® tukee työtä laadukkailla ja turvallisilla
potilaspeittelyillä ja henkilökunnan työasuilla.
OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 020 786 6810
YYYQPGOGFƂ
evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy
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Avustusmatka Ruandaan
Virpi Bärlund ja Ulla Lucenius
Töölön sairaala
Plastiikkakirurginen leikkausosasto

Kaikki me voimme auttaa. Katsastapa
ympärillesi työpaikallasi. Kuinka paljon
menee ihan kuranttia tavaraa poistoon
ja roskiin vain siksi, että tulee uusia
leikkaustekniikoita, uusia EU-direktiivejä ja tilan ahtautta.
HUS-alueella järjestellään toimintoja hyvin usein. Tämä johtuu tavallisimmin rakennusten remontoinneista tai
toimintojen siirtämisestä paikasta toiseen tai toimintojen yhdistämisestä.
Niinhän se usein on, että kun yhdistetään kaksi samaa tekevää osastoa toisen toimipisteeseen, toiset tulevat uuteen paikkaan, mutta käyttöön jäävät
jo siellä olevat välineet. Näin kävi mm.
urologiassa ja ortopediassa pääkaupunkiseudulla. Meilahden tornisairaala meni remonttiin.

Teknologia leikkausosastolla

Kun sairaala hävittää jotain, se jokin
menee romutettavaksi tai roskiin. Kun
klinikka on aikeissa hävittää, se voi
päättää, mitä hävitettävälle tavaralle
tehdään.
Täysin toimivia leikkauslamppuja ilman kameravarustuksia, leikkauspöytiä, jotka eivät kestä nykypainoisia
potilaita, instrumentaatioita, jotka ovat
menossa roskiin, kun siirrytään entistä enemmän avoleikkauksista skopiatekniikoihin ja jopa robottiavusteisiin
tekniikoihin – kaikki nämä menossa
roskiin.Toki niitä voi vielä käyttää, ajattelimme.
Yhteydenotto Ruandassa asuvaan ystäväämme, tutustumiskäynti Ruandassa pariin sairaalaan ja kontaktit oli
viritetty.
Tavaroiden kokoaminen ei ole vaikeaa,
mutta väliaikaisen säilytyspaikan etsiminen on hieman. Pakkaaminen ei ole
vaikeaa, mutta tavaroiden lähettämiskustannusten kattaminen on.

Äiti kaksoslapsineen, joista toinen on rinnalla myssyn sisällä.

Tavarat keräsimme Meilahden tornisairaalasta, Peijaksen leikkausosastolta, Töölön sairaalan teholta ja ortopedian leikkausosastoilta. Kaikki
tavarat laskettiin, tarkastettiin ja luetteloitiin joko sairaalan tiloissa tai
jonkun kotona. Välivarasto oli Töölön
sairaalan kellarissa varasairaalan tiloissa.
Kuljetusprojektia varten käytimme
huomattavan määrän aikaa, sillä mikään rekisteröidyistä yhdistyksistä ei
katsonut harrastustamme hyvillä mielin. Jostain syystä saimme hyvin tylyt
vastaukset niin Suomen Punaiselta
Ristiltä, Kirkon Ulkomaan Avulta kuin
Kepaltakin. Kehitysyhteistyöministeriömme sanoi tukevansa vain rekisteröityjen järjestöjen toimintaa.
Viimein kävi ilmi, että sana toiminnastamme oli lähtenyt kiertämään:
Kari Tallberg Suomen Rotarien Lääkäripankista soitti, ja pääsimme suunnittelemaan tavaroiden lähettämistä.
Tavarat pehmustettiin, pakattiin korroosionestomuoveihin, rakennettiin laatikot
merikuljetusta varten ja lopulta pakkasimme tavarat.
Kuljetus Suomesta Afrikkaan hoidettiin meriteitse: alkusuunnitelma oli

Palovammapoliklinikan pieni potilas.

Helsinki – Rotterdam – Dar es Salaam ja sieltä rekka-autolla Tansanian läpi Ruandan Kigaliin, josta kontti
purettiin pienempiin osiin ja kuljetettiin laatikoissaan Butaren yliopistosairaalaan. Netissä saatoimme seurata
kontin matkaa, joka heti alussa muuttui suunnitellusta: kontti meni Helsingistä Bremerhaveniin, sieltä Omanin
Shalalahiin ja sieltä Dar es Salamiin.
Meitä matkasi kolme hoitajaa konttia vastaan Ruandaan. Kontti toki hävisikin matkalla, ja meillä oli tilaisuus
käydä katsomassa niin Sumuisten
vuorten gorillat kuin Akangeran kirahvitkin, mutta viimein tavarat saapuivat
Butaren sairaalaan.
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Lääkäreiden ilmeet olivat todella näkemisen arvoiset, kun he availivat laatikoita: Lähes parit sadat sakset, pihtejä, atuloita, vasaroita, deemeleitä,
purijoita, poria, sahoja, kaarimaljoja,
vateja ja tehtaan pakkauksessa edelleen olevia stetoskooppeja, injektioneuloja ja iv-kanyyleitä, kun kotona oltiin vaihtamassa kaikki turvaneuloihin
ja -kanyyleihin.
Saimme mukaan myös tavaraa fysioterapialta, joista erityisesti kyynärsauvoista on kova pula Ruandassa.

Butaren yliopistollisessa keskussairaalassa on kaikenlaista toimintaa dialyysiyksiköstä lasten palovammapoliklinikkaan ja yksityishuoneista
neonataaliosastoon. Keskoskaapit ovat
käytössä, mutta kun kaasut eivät tule
yleisjakelusta vaan pulloista, niin lisähappea ei juurikaan käytetä, keskoskaappien lämmitystäkään ei juuri käytetty.
Leikkaussaleja sairaalassa on neljä. Yliopistosairaalaan on keskitetty
muut erikoisalat paitsi neurokirurgia,
jota opetetaan pääkaupungin Kigalin
yliopistosairaalassa. Leikkaussaleissa on peruskalustus, mutta sairaalatarvikkeista on huutava pula. Päivän
päätteeksi hyllyt ammottivat tyhjyyttään.
Sairaalaan sängyt olivat ainakin lastenosastoilla normaalia leveämpiä, sillä vanhemmat yöpyvät lasten kanssa.
Jokaisen vuoteen kalustukseen kuuluu myös moskiittoverkko.
Sairaalan yhteydessä toimii apteekki, josta sairaalassa vastaanotolla
käyvät saavat mukaansa lääkkeet korvauksetta.

Leikkaussalissa ei ole mitään ylimääräistä tavaraa.

Sairaalan lattiat eivät ole antistaattista materiaalia, joten leikkausosastolla käytetään kumisaappaita.

Ensimmäinen kuorma lähti kaksi vuotta sitten, ja nyt olemme koonneet uuden, joka lähtee tänä keväänä kohti
Butaren sairaalaa. n

Moskiittoverkot kuuluvat potilashuoneiden varustukseen.

Teknologia leikkausosastolla

Olimme saaneet myös mukaan firmoilta kyniä, vihkoja ja lehtiöitä, ja kävimme viemässä niitä yhteen kyläkouluun (1500 lasta!). Opettaja otti
lahjoituksemme kyynelsilmin vastaan:
”Nyt meillä on jotain jolla kirjoittaa, ja
jotain, mihin kirjoittaa!”
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Ennakointi lyhentää
leikkausaikaa

Sh K irsi Sarka, sh Lotta Sutinen

Korva-, suu- ja leukakirurgian leikkausosasto TAYS
Kehittämistyö/ Syöpähoitotyön kehittäjä HAMK
2014

Suomessa todetaan vuosittain noin
400 uutta suusyöpätapausta. Kielisyöpä on suusyövän toiseksi yleisin muoto huulisyövän jälkeen. Muita ovat suuontelon-, nielun- ja kurkunpään syövät.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP)
alueella on vaativa suun- ja kaulanalueen tuumorikirurgia keskitetty Tampereen yliopistollisen sairaalan korva-,
suu- ja leukakirurgian leikkausosastolle. Leikkaus sisältää tuumorin poiston
lisäksi välittömän rekonstruktion. Hoidon tavoitteena on palauttaa potilaan
suun ja nielun toiminnot ja potilaan ulkonäkö mahdollisimman hyväksi. Pitkissä leikkauksissa tehokas ajankäyttö
tulee esiin sujuvalla ja ennakoivalla työotteella. Kun koko tiimi tietää omat tehtävänsä ja leikkauksen vaiheet, on toiminta joustavaa, eikä viiveitä synny.

Teknologia leikkausosastolla

Leikkausosastollamme leikataan vaativia suun- ja kaulanalueen syöpäleikkauksia. Leikkaukset ovat pitkiä, fyysisesti raskaita, kymmenen tunnin
kestoisia toimenpiteitä. Työ on moniammatillista tiimityötä, se vaatii kai-

Korvatiimi ja plastiikkatiimi leikkaamassa.

kilta erityisosaamista ja keskittymistä eri työvaiheisiin. Näitä leikkauksia
kutsutaan arkikielessä ns. ”Iso tuumori” -leikkauksiksi. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen pitkään
ja monivaiheiseen leikkaukseen on
haasteellista. Hämeen ammattikorkeakoulun Syöpähoitotyön kehittäjätäydennyskoulutuksen puitteissa lähdimme kehittämään leikkauspäivää
tehokkaammaksi ja sujuvammaksi.
Henkilökunnan haastatteluiden perusteella leikkauspäivän tärkeimmäksi
kehittämiskohteeksi valittiin työvaihei-

den sujuvampi ennakointi. Lisäksi ilmeni halu tuntea laajemmin potilaan
hoitoprosessi kokonaisuutena.

Kriittisten pisteiden kartoitus
Aiempina vuosina tuumorileikkauksissa on ollut nimetty suppea hoitajatiimi.
Pienen ryhmän ammattitaito ja työn
sujuvuus sekä motivaatio olivat korkealla. Nykyisessä henkilökunta- ja työtehtävätilanteessa jokainen uusi hoitaja perehdytetään tuumorileikkauksiin.
Leikkaustiimin kokoonpano vaihte-
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lee viikoittain, mikä aiheuttaa epävarmuutta, tietämättömyyttä ja kokonaisuuden hahmottamisen vaikeutta.
Työn sujuvuus edellyttää entistä tarkempia ohjeita. Seuraavan työvaiheen
ennakointi ja siihen ajoissa valmistautuminen edesauttavat työn sujuvuutta
ja vähentävät viiveitä eli ns. hukka-aikaa. Pitkän toimenpiteen aikana yksittäiset viiveet kertaantuvat leikkauksen
kokonaiskestossa. Lähdimme kartoittamaan leikkauspäivän kriittisiä pisteitä, missä syntyy viivettä. Näitä olivat:
työvaiheesta seuraavaan siirtyminen,
ruuhkahuiput valvovan hoitajan tehtävissä, tilanahtaus, yleinen meteli salissa ja opetustilanteet. Leikkauksessa
on useita työvaiheita, mitkä linkittyvät
toisiinsa peräkkäin ja osin päällekkäin.
Päällekkäiset työtehtävät ja pyynnöt
ruuhkauttavat valvovanhoitajan työtä. Päivän aikana leikkauksessa tarvittava laitteisto ja instrumentaatio eivät mahdu yhtä aikaa saliin, vaan ne on
otettava käyttöjärjestyksessä saliin.
Ahtaus luo myös aseptiikkaan liittyviä
haasteita. Yleinen meteli salissa vaikeuttaa tärkeiden asioiden kuulemista
ja aiheuttaa lisäkysymyksiä. Opetustilanteet kuuluvat tuumorileikkauksiin,
koska olemme opetussairaala. Ajankäyttöä opetustilanteissa tulee kontrolloida opetuksesta vastaavan henkilön toimesta. Kiinnittämällä huomiota
näihin kriittisiin pisteisiin ennakoinnilla, vältämme hukka-ajan syntymistä
ja lisäämme työn sujuvuutta. Ohjeiden
päivityksellä ja tehtäväkeskeisillä tarkistuslistoilla mahdollistamme hukka-ajan minimoinnin.

vastaanotolle, missä tutustuimme hänen työhönsä ja seurasimme potilaan
vastaanottokäyntiä. Kolmantena vierailuna kävimme teho-osastolla, minne siirryimme leikkaussalista potilaan
mukana. Seurasimme, kuinka potilaan
hoito jatkuu heti leikkauksen jälkeen ja
selvitimme, onko hoitoyksiköiden rajapinnassa ilmennyt ongelmia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. PSHP:n intranetistä saimme toimenkuvauksia,
perehdytysohjeita ja tarkistuslistoja. Vuodeosastolla tehty kehittämistyö
syöpäpotilaan postoperatiivisesta hoidosta antoi kattavan kuvauksen vuodeosastohoidosta.

Tiedon keräystä

Iso tuumori -kansio

Tiedonkeruuvaiheessa haastattelimme avainhenkilöitä, jotka osallistuvat
syöpäpotilaan hoitoon: korva-, suu- ja
plastiikkakirurgeja, anestesialääkäreitä, hoitajia poliklinikalta, vuodeosastolta, leikkaussalista ja teho-osastolta.
Lisäksi teimme kolme vertaiskäyntiä
hoitopolun eri vaiheisiin. Ensimmäisenä osallistuimme syöpämeetinkiin,
missä moniammatillinen työryhmä tekee syöpädiagnoosin pohjalta potilaskohtaisen hoitopäätöksen ja -suunnitelman; esimerkiksi millainen leikkaus
tullaan tekemään. Neuvottelussa mukana on myös potilas ja hänen omaisensa. Toisen käynnin teimme korvapoliklinikan syöpäsairaanhoitajan

Kehitystehtävämme tuotteena syntyi Iso tuumori -kansio, mikä on kattava tietopaketti leikkausosastomme
isoista syöpäleikkauksista. Kansioon
olemme koonneet ammattitaitomme pohjalta oman hiljaisen tietomme,
sekä vertaiskäynneiltä kerätyn materiaalin. Lisäksi olemme päivittäneet
jo olemassa olleita ohjeita. Kehitimme
intraoperatiiviseen vaiheeseen anestesia-, instrumentti- ja valvovan hoitajan tarkistuslistat, mitkä noudattelevat
toimenpiteen etenemisjärjestystä. Yksikössämme olleet paperiset perehdytyskansiot instrumentti- ja anestesiaohjeineen ovat myös intranetissä,
mutta arkityössä perinteinen ohjekan-
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Peg-letkun laitto.

Kansio on jaettu kahteen osaan: ohjeistus- ja perehdytysosioon. Ensimmäisessä osiossa ovat toimenpidekohtaiset instrumenttien keräysohjeet,
potilaan pesu- ja peittelyohjeet, anestesiaohjeet, salin valmisteluohjeet,
hoitajien tarkistuslistat sekä ohjeet
ATK-tallennuksista ja patologian laboratoriopyynnöistä. Ohjeissa olemme
käyttäneet tekstin lisäksi havainnollistavia kuvia.
Toiseen osioon on kerätty perehdytysmateriaalia. Materiaali alkaa leikkauspäivän kuvauksella, jossa kerrotaan tiivistetysti toimenpiteen eri
vaiheet ja niihin liittyvät yksityiskohdat. Tämän jälkeen kansiossa on syöpäpotilaan hoitopolku kaaviona sekä
hoitopolun mukaisessa järjestyksessä tietoa syöpämeetingistä, syöpäsairaanhoitajan toimenkuvasta, vuodeosaston ja teho-osaston hoidosta sekä
potilaan hoitoon liittyvien eri ammattihenkilöiden yhteystietoja.
Kansio on entistä kattavampi tietopaketti leikkauspäivästä vaiheittain ja
avaus koko hoitopolusta. Uusi kansio
on toimiva tapa siirtää tietoa uusille
työntekijöille.
uu

Teknologia leikkausosastolla

sio on todettu joustavammaksi käyttää. Tämän vuoksi päädyimme perinteiseen kansiomalliin. Osa ohjeista
liitetään tulevaisuudessa myös intranettiin.
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Samalla se toimii kokeneiden hoitajien muistin apuna. Pitkissä leikkauksissa tiimissä on kaikkien tiedettävä
leikkauksen vaiheet ja osattava ennakoida niitä, jotta työ on sujuvaa ja etenee joutuisasti. Saliin tai sen välittömään läheisyyteen varataan kaikki
tarvittavat laitteet ja välineet, ettei niitä etsitä siinä vaiheessa kun on tarve.
Aina voi tulla tilanteita, joihin ei voi etukäteen varautua, mutta perusasioihin,
jotka toistuvat joka leikkauksessa, voi
valmistautua hyvissä ajoin. Ennakointi tasoittaa myös esimerkiksi valvovan
hoitajan työssä ajoittain tulevia ruuhkahuippuja. Opetustilanteissa tulee
antaa aikaa opettelevalle henkilölle,
mutta harjoitusaika on rajallinen. Jos
tällä kertaa ei onnistu, niin uusia harjoituskertoja kyllä tulee. Uusi Iso tuumori -kansio otetaan käyttöön kevään
2014 aikana ja sitä ennen se esitellään
leikkausosaston henkilökunnalle. Jatkossa kansiota tullaan käyttämään
viikoittain leikkauksissa, sekä uusien
hoitajien perehdytyksessä.

Kokonaisuus hallintaan
Kehittämistyön tekeminen on ollut
mielenkiintoista ja kehittävää. On ollut antoisaa tutustua potilaan hoitopoTarkistuslista / anestesiahoitaja
salin valmistelu ja kääntö edellisenä
päivänä
l anestesiakoneen tarkistus
l TEHO-paikan varmistus
l anestesialääkkeet ja antibiootit
l EKG, RR, SpO2, entropia, Corneacaret
l intubointivälineet
l lämmön- ja virtsanseuranta,
nesteenlämmitin
l (PEG-teemi)
l NML tai syöttöletku
l trakeostomiakanyylin haitariyhdistäjät
l kanyloinnit: iv, arteria 2-lumen,
subklaavia 3-lumen
l siirrekäteen ei valvontalaitteita
l anestesian ylläpito yhteistyössä
anestesialääkärin kanssa
l siirto TEHO:lle:
l asentorajoitukset
l sedaatio-ohjeet
l suun imurajoitukset
l Licox- seurantakaavake
l korvalääk ja plast.kir käynnit TEHO:lla
l PCA lääkemääräys
l 1. pop PCA TEHO:lle

Teknologia leikkausosastolla

l

lun varrella oleviin yksiköihin ja siellä
työskenteleviin ihmisiin. Opimme, että
potilas käy läpi pitkän prosessin, josta me olemme vain yksi osa. Mitään
osaa ei voida nostaa toista korkeammalle. Kaikkia hoitopolun vaiheita tarvitaan ja jokainen on potilaan hoidon
kannalta yhtä tärkeä. Kokonaisuuden
toimivuus antaa potilaalle parhaan
mahdollisen hoidon. Vaikka oman työn
kehittäminen on tärkeää, niin on hyvä
pohtia asioita laajemmin ja ymmärtää kokonaisuuksia. On ollut antoisaa
huomata, että kehittämistyö voi lähteä omasta itsestä silloin, kun havaitsee kehitettävän kohteen. Työtavoista
puhuminen ja avoin keskustelu parantavat työssä viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, sekä tekevät työnteosta mukavampaa. Totesimme, että kehittäminen
lähtee pienistä asioista, joilla voi saada
paljon aikaan. Kansion tekeminen auttoi jäsentämään leikkauksen vaiheita ja niihin liittyviä ongelmia. Potilaan
hoitopolun avaaminen ja oman työn
ymmärtäminen osana sitä vahvistaa
ammatillista osaamista perioperatiivisena hoitajana. Ennakkosuunnittelu
kohottaa hoidon laatua, lyhentää leikkauksen kokonaisaikaa, vähentää pitkän yleisanestesian kuormitusta potilaalle, keventää henkilökunnan työn
kuormitusta ja tuottaa taloudellista
säästöä saliresurssien käytössä. Kansio ja tarkistuslistat auttavat jatkossa
hoitajia hahmottamaan paremmin kokonaisuutta ja ennakoimaan leikkauksen eri vaiheita. Kehittämistyön myötä toivomme, että pitkissä, vaativissa
Tarkistuslista / instrumenttihoitaja (pää)
yhteistyö knk-ja suukir kanssa
instrumentit: tuumori, anastomoosit,
suukir
l Licox-kudoshappimittari, dreenit
l pää-ja siirrepöytien teko
l pää-ja siirrealueiden peittely
l knk-ja suukir instrumentointi
l jääleikkeet
l PAN-näytteet
l mikroskoopin peittely
l Licox ja anastomoositarvikkeet
l siirrepöydän saat siirrehoitajalta
l haavasidokset
l instrumentit välinehuoltoon
l salin loppuhuolto: lääkkeet, lämpöpat
ja, anestesialetkut ja ylimääräiset
tarvikkeet pois
l soita loppusiivous
l
l

syöpäleikkauksissa toiminnasta tulee sujuvampaa, henkilökunta kokee
osaamisensa varmemmaksi ja mikä
tärkeintä, hoidon laatu paranee. n
Tarkistuslista / instrumenttihoitaja (siirre)
yhteistyö plastiikoiden ja knk.lääk. 		
kanssa
l instrumentit: siirre, trakeostomia,
mikrot, dermatomi
l trakeostomiapöydän teko ja
instrumentointi
l tuumori- ja siirrealueiden pesussa 		
avustaminen
l plastiikoiden instrumentointi
l ihonsiirrekohdan peittely
l siirre-ja ihonottokohdan haavasidokset
ja kipsilasta
l instrumentit välinehuoltoon
l kun anastomoosit on valmiit, voit
lähteä kotiin
l

Tarkistuslista / valvova hoitaja
yhteistyö kaikkien kanssa
instrumenttipuolen lääkkeet
l laitteiden tarkistus: WILD-mikr, Strozmonitori, lämpöpatja-ja puhallin, 		
diatermiat x 2 (martti, berghold), imut x
2, verityhjiö, Nerv-tek, Licox, savuimu
l käsitelineet x 2, lisäpehmusteet,
itselämpiävä peitto
l katetrointi
l PEG-tiimin avustus
l avaa paketit, avusta pukeutumisessa
l trakeostomian pesu, subklaavian pesu
l tuumori-ja siirrealueiden pesu
l verityhjiö (max 2 h)
l lääkelaimennokset: Heparin,
Suprarenin
l ATK-kirjaukset
l näytepöytä: jääleikkeet, PAN
l jääleikkeiden pyynnöt, lähetys ja soitto
l ihonottokohdan pesu, dermatomi
l mikroskooppi ja monitori
l käsinojat Jussin tuoliin
l puhelinliikenne: dectit,
jääleikevastaukset
l PAN- näytteiden pyynnöt, näytteet
pikkuhissiin
l
l

sanelulaput, näytelaput, tarvikelaskut
siirto TEHO:lle
l Licoxin yhdistäminen
l salin loppuhuolto: lääkkeet, lämpöpatja, anestesialetkut ja ylimääräiset
tarvikkeet pois
l soita loppusiivous
l
l
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Haastattelussa

Pasi Luoma lääkintätekniikasta
Keski-Suomen keskussairaalan lääkintätekniikassa.

2. Kerro työpäivästäsi,
mitä siihen kuuluu?

Olen operatiivisen puolen huoltoinsinööri. Eikä ole kahta samanlaista työpäivää. Aamulla odotellaan että ennen
kuin leikkaustoiminta alkaa, tulee puheluita vioista, niihin reagoidaan tarvittaessa ja päivän aikana tehdään
töitä, joista tilaukset ovat tulleet. Päivittäin myös katsotaan laskut ja tehdään tarvittavat tilaukset.

3. Montako henkeä yksikössänne työskentelee, millaiset
työajat teillä on?

Meillä työskentelee 15-20 henkilöä, sijaistilanteesta riippuen. Teemme liukuvaa työaikaa, aamulla tullaan töihin
7-8.30 ja kotiin lähdetään 15-17. Tosi
hyvä järjestely on ollut. Ylityöaika alkaa klo 17 jälkeen.

Kyllä ne nykyisin ovat varmaan nämä
endoskopialaitteistot ja niihin liittyvät
asiat, kuinka saadaan esimerkiksi kuvat ruudulle. Se on haastavinta, varmaan myöskin henkilökunnalle.

6. Mitä vinkkejä voit antaa
leikkausosaston hoitajille
laitteiden oikeasta kohtelusta?

Jos niitä kohtelisi kuin omia laitteita kotona. Ja muistaisi,että kaikkien
laitteiden toimivuus olisi syytä tarkistaa, ennen kuin leikkaus alkaa. Meidän mahdollisuutemme toimia ovat
aika rajalliset sen jälkeen, kun potilas
on salissa ja kaikki pukeutuneet steriilisti.

7. Minkälaisena näet leikkaussalin vuonna 2030,
teknologian osalta?

Varmaan sellaisena että ollaan aikalailla toivottavasti jo langattomissa
laitteissa. Ja potilaiden leikkausajat lyhenevät entisestään.

4. Miten työsi on muuttunut
työurasi aikana?

8. Millainen on uuden laitteen
matka leikkausosastolle
Kyllähän se on muuttunut, tänä vuonteidän osaltanne?
na taitaa tulla 18 vuotta täyteen. Laitteet ovat käyneet entistä teknisimmiksi. Silloin kuin aloitteli töitä, tarvittiin
niin sanottua komponenttiosaamista,
eli vikoja korjattiin vaihtamalla joitakin
yksittäisiä osia. Nyt vaihdetaan järjestelmän osia ja komponentteja. Teknologiaa on kaiken kaikkiaan enemmän.

Ollaan osa tämän talon prosessia.
Osastolla tehdään ensin hankintaesitys, sitten hankintatoimisto tekee siitä tarjouspyynnön, toimittaja vastaa,
jonka jälkeen tehdään tilaus. Tilauksen jälkeen laite tulee tekniikkaan ja
se tarkistetaan. Siihen kuuluu lakisääteisiä testejä ja mittauksia. Laite täytyy myös kirjata rekisteriin ja varmistaa että se täyttää kaikki vaatimukset.

Sen jälkeen laite päätyy osastolle, jossa se on elinkaarensa, joka on pitkä tai
lyhyt. Ja sitten kun osasto siitä luopuu,
tulee siitä poistoesitys ja me hoidetaan
siihen liittyvät asiat ja toimitetaan se
roskikseen. Olemme tekniikan synnytysosasto ja patologia.

9. Mikä on ollut hauskin työtehtävä urasi aikana leikkausosastolla?

Ainahan siellä hauskaa on. Mieleenpainuvin on sellainen kun joltain oli
jäänyt jalka sinne. Ilmeisesti jonkun
amputaation jälkeen, en tiedä oltiinko liian myöhään, vai aikaisin paikalla,
siellä se kuitenkin oli. Puheluita tulee
tietenkin paljon, toisessa päässä yritetään selittää ja me yritetään ymmärtää. Ja aina se ei välttämättä oikein
kohtaa. Meillä on tuhansia laitteita,
joista pitäisi pyrkiä ainakin suurimpaan osaan osaamaan myös se käyttöpuoli. Se vaatii hirveätä opettelua ja
muistelua. Me emme kuitenkaan voi
niitä hoidollisia asioita hoitaa. Ja siihen
ollaankin saatu avuksi laitevastaavia,
he ovat osastolla toimivia sairaanhoitajia, jotka ovat perehtyneet laitteisiin
perusteellisemmin. Luovat ratkaisut
hoitaa asioita ovat onneksi myös vähentyneet, kuten johdon korjaaminen
teipillä. Tai jos sen korjaa teipillä, ei se
voi olla pysyvä ratkaisu, vaan asia pitää laittaa eteenpäin ja korjata kunnolla, tai hankkia uusi tilalle.

10. Mitä ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Veneen.

Teknologia leikkausosastolla

5. Mitkä ovat leikkausosastolla
haastavimmat ja eniten
työllistävät laitteet?
Pasi Luoma, toimin huoltoinsinöörinä
1. Kerro kuka olet ja missä
työskentelet?
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Hyllytyspalvelu leikkausosastolla
Hannu Valtanen

lun hinta määräytyy sen mukaan montako minuuttia viikossa yksikön ”hoitamiseen” käytetään aikaa.

Maaria Vähäkangas

Hyllytyspalvelun hyödyt

Tiimivastaava, järjestelmäpäällikkö
PPSHP, Hankinta- ja logistiikkapalvelut,
Hyllytyspalvelu
vs. osastonhoitaja
Avohoitotalo, Tukielin- ja neurokirurgia,
tiimit 3 ja 4
PPSHP, Oys, Operatiivinen tulosalue

Teknologia leikkausosastolla

Hyllytyspalvelu on Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) aloitettu vuonna 2010 pienimuotoisesti keskusleikkausosastolla. Toiminta on sen jälkeen
laajentunut vauhdikkaasti ja tällä hetkellä hyllytyspalveluilla on Oys:ssa yhteensä jo noin 60 varastopistettä ja toiminta lisääntyy koko ajan.
Hyllytyspalvelun ensisijaisena tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laatiman strategian
mukaisesti vapauttaa hoitajan työpanosta erilaisesta tavaran tilaus- ja logistiikkatoiminnasta potilaan hoitotyöhön. Säästetään aikaa, rahaa ja tilaa,
kun hoitotarvikeliikenteeseen liittyvät
toimet hoituvat logistiikka-alan ammattilaisten toimesta. Operatiivisella
tulosalueella avohoitotalon leikkausosasto ja poliklinikka ovat niin sanottuja ”täyden palvelun yksiköitä” eli hyllytyspalvelu hoitaa käytännössä kaiken
tilaustoiminnan alkaen koekäyttöjen
koordinoinnista siihen, että tuotteet
ovat yksikössä. Muissa yksiköissä palvelu rajoittuu lähinnä varastopisteen
hoitamiseen.

Hyllytyspalvelun hoitama varastopiste osastolla.

vähitellen, toiminnan laajetessa, koko
sairaalassa.
Yksi hyllytyspalvelun työntekijä voi hoitaa n. 20 vuodeosastoa viikossa, kun
kyseessä on ns. varastopisteen hoitaminen. Aikaisemminhan tähän on yksiköstä riippuen kulunut paikoin runsaastikin hoitajien työaikaa, on arvioitu
että tavallisella vuodeosastolla hoitohenkilökunnalta on kulunut aikaa tilaus- ja tavaralogistiikkatoimintaan
n. 6 tuntia viikossa. Kustannustehokkuutta toimintaan saadaan siis karsimalla turhaa työtä, kohdentamalla työ
oikean alan ammattilaiselle, hyödyntämällä teknologiaa (viivakoodaus, integraatiot tilausjärjestelmiin jne.) sekä
minimoimalla tavarahävikkiä. Palve-

Hyllytyspalvelun
toimintaperiaatteet
Kun tilaus- ja tavaralogistiikkatoiminta on yksissä käsissä, toiminnan kehittäminen mahdollistuu aivan eri tavalla
kuin hajautetussa systeemissä. Hyllytyspalvelussa hoitotarvikelogistiikkaa
on kehitetty mm. siten, että prosessin työvaiheet on minimoitu. Toiminta on tehokasta, kun prosessin kaikki
vaiheet (tilaus, toimitus ja hyllytys) tapahtuvat hyllytyspalvelun toimesta. Lisäksi se mahdollistaa yhtenäiset toimintatavat sairaalan eri osastoilla ja

Viivakoodattu tuote omalla varastopaikallaan.

Hyllytyspalvelu aloitetaan varaston/
varastojen kartoituksella. Siinä tarkastellaan olemassa olevien tilojen soveltuvuutta sekä kartoitetaan tarvetta
mahdollisten uusien varastokalusteiden hankintaan. Seuraavassa vaiheessa käydään läpi yksikön kulutustiedot
ja/tai tuoteluettelo sekä määritellään
tuotteiden tilausrajat. Kolmannessa
vaiheessa tehdään tuotesijoittelu eli
järjestetään ja ”viivakoodataan” varasto. Sen jälkeen hyllytyspalvelu onkin
valmis alkamaan.
Konkreettisin hyöty hyllytyspalvelun
käytöstä yksikössä on hoitohenkilökunnan työpanoksen vapautuminen
hoitotyöhön. Varastojen keskittäminen
yhteen paikkaan ja järkevät kalustejärjestelmät vähentävät myös tilantarvetta. Osaston varastoon sidottu pääoma
pienenee, kun tilausrajat on määritelty järkeviksi, lisäksi osaston varastossa on aina oikeaa, etukäteen määriteltyä tuotetta. Tätä kautta pikatilausten
ja palautustenkin määrä vähenee. Varastossa oleva tavara liikkuu eivätkä
tuotteet ehdi vanhentua hyllyissä, mikä
osaltaan lisää myös potilasturvallisuutta. Tuotteet löytyvät helposti ja se
lisää paitsi työ- ja potilasturvallisuutta
myös hoitajien työtyytyväisyyttä. Erityisen tyytyväisiä ovat olleet eri yksiköissä kiertävät sisäiset sijaiset, koska varastot järjestetään joka paikassa
saman logiikan mukaisesti ja vakiotarvikkeet, kuten neulat, ruiskut ja suojakäsineet ovat helposti löydettävissä.
Varastot ovat myös aina järjestyksessä ja siistit, koska tavaraa ei ole liikaa
ja kaikella on omat paikkansa. Kaiken
kaikkiaan voidaan sanoa, että hyllytyspalvelun ansiosta kokonaisuus on hallinnassa sen sijaan että se olisi epämääräisesti hajallaan eri yksiköissä
ja tilaustoimintaa hoidettaisiin ”mutu”tuntumalla useiden yksittäisten sairaanhoitajien toimesta.

Pinsetti 1/2014

|

29

yksilöidä tarkimmalle mahdolliselle
tasolle. Järjestelmä voidaan liittää sairaalan muihin tietojärjestelmiin, esim.
potilastieto- ja tilausjärjestelmiin, jolloin sen hyöty saadaan maksimoitua.

Hyllytyspalvelu
Avohoitotalossa
Pisimmälle hyllytyspalvelu on viety
Oys:n avohoitotalossa, jossa hyllytyspalvelu hoitaa koekäytöistä lähtien lähestulkoon kaiken tavarahankinnan.
Ainoastaan henkilökohtaiset tarvikkeet, kuten esim. työkengät, tilataan
itse. Tarvikeautomaatiokaappeja meillä on yleisten varastotilojen lisäksi jokaisessa leikkaussalissa.

Automatisoitu
varastonhallintajärjestelmä
Oys:ssa hyllytyspalveluun liittyy kiinteästi tarvikeautomaatiojärjestelmä,
joka on sairaalan sisäiseen materiaalihallintaan hankittu automatisoitu varastointijärjestelmä. Ensimmäiset tarvikeautomaatiokaapit otettiin käyttöön
vuonna 2008 Lyhki-leikkausosastolla (nykyinen avohoitotalo) kahdessa
ortopedisessa leikkaussalissa. Nykyään tarvikeautomaatiokaappeja on
mm. kaikissa yhdeksässä avohoitotalon leikkaussalissa ja niiden käyttö
on laajentumassa muillekin leikkausosastoille.
Tarvikeautomaatiojärjestelmässä on
oma tietokanta, josta saadaan tuotteiden tiedot kuten tilausnumerot, hinnat,
tuotekuvaukset, tilausrajat ja -määrät
jne. Siellä missä ei ole tarvikeautomaatiokaappeja hyllytyspalvelua hoidetaan
mobiililaitteilla, joissa on viivakoodinlukija. Jokaiselle varastopisteelle on
olemassa oma tuoteluettelo, jossa on
tuotetiedot, tilausrajat, tilausmäärät
jne. Tuoteluettelon lisäksi tarvitaan
ohjelma, joka osaa lukea tuoteluetteloa ja kääntää tiedot viivakoodeiksi.
Hyllytyspalvelu huolehtii näiden tietojen ylläpidosta ja päivityksestä, mm.
hankintakauden vaihtuessa tai yksikön
tilaustarpeiden muuttuessa.

Automatisoitu
varastointijärjestelmä mahdollistaa materiaalihallinnon
suunnitelmallisuuden ja sen avulla voidaan seurata tarvikkeiden varastointia
reaaliaikaisesti, myös tarvikkeiden inventointi helpottuu. Tarvikeautomaatiojärjestelmän myötä kaikki tilaus-,
seuranta- ja raportointiprosessien
manuaalinen työ poistuu. Raportteja
tarvikeautomaatiojärjestelmästä voidaan ajaa runsaasti, mutta tärkeimpiä
raportteja, joista ollaan kiinnostuneita,
ovat varaston/kaapin arvo, inventaarioraportti, kaapin tapahtumat (kuka
ottanut mitä ja milloin), hävikkiraportti, lot-seurannat, raportti käytetyimmistä tuotteista sekä raportti tuotteista, joita ei ole otettu tietyn ajanjakson
aikana.

Tarvikeautomaation toiminta perustuu
siihen, että tarviketta otettaessa kuitataan tuote otetuksi painamalla ”take”nappia, jolloin järjestelmä vähentää
otetun määrän tuotteen saldoista reaaliajassa. Jokaiselle tuotteelle on
määritelty tilausraja ja kun tuotteen
määrä laskee tilausrajan alle, tilaus
lähtee automaattisesti. Tarvikkeita on
siis aina varmasti saatavilla jos ”take”nappia on muistettu painaa.
uu

Tarvikeautomaatiojärjestelmä parantaa pääoman tuottavuutta, kun varaston kiertonopeus kasvaa ja arvo
pienenee. Käyttöönoton yhteydessä
tarvikevarastoon sitoutunut pääoma
on yleensä pienentynyt. Myös tarvikkeiden käyttö tehostuu, kun tarvikkeiden käyttöiän seuranta paranee ja hävikki pienenee, lisäksi hankinnat ovat
suunnitelmallisempia kuin aikaisemmin useiden yksittäisten hoitajien tekemänä.
Tarvikeautomaation avulla on mahdollista seurata potilaskohtaisia kustannuksia eli kustannukset voidaan

Tarvikeautomaatiokaappi avohoitotalon
leikkaussalissa.

Teknologia leikkausosastolla

Avohoitotalon leikkausosaston varasto.

Varastotiloja tarvikkeille tarvitaan nykyään huomattavasti vähemmän kuin
aikaisemmin, koska tarvikkeiden pääasiallinen säilytyspaikka on keskusvarasto. Yksikössä säilytetään tarvikkeita
vain sen verran kuin on katsottu täyttösyklin kannalta sopivaksi. Tarvikkeet
eivät ehdi mennä vanhaksi ja sitä kautta saadaan myös säästöä.
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Kuva 5: ”Take”-nappi tarvikeautomaatissa.

Teknologia leikkausosastolla

uu

Tarvikeautomaatiojärjestelmä on alkuvalmistelujen jälkeen mahdollistanut
sen, että sairaanhoitaja voi keskittyä
varsinaiseen tehtäväänsä eli hoitamaan potilaita. Enää ei hoitajien tarvitse miettiä mitä pitäisi tilata ja kuinka
paljon, kertovat käyttäjäkokemuksiaan
avohoitotalon leikkaushoitajat. Myös
tarvikkeiden purkaminen pari kertaa viikossa on jäänyt hoitajilta pois,
kun hyllytyspalvelu hoitaa sen. Hyllytyspalvelu on toiminut hyvin eikä kaksi tai kolme kertaa viikossa tapahtuva
jakelu häiritse leikkaussalityötä millään tavalla. Yhteistyö hyllytyspalveluhenkilökunnan kanssa on vaivatonta ja
helppoa, yhteystiedot hyllytyspalveluhenkilöihin ovat hyvin esillä ja he ovat
päivittäin näkyvillä osastolla. Lisätilaukset tai saldojen korjaukset tapahtuvat sovitusti. Osastonhoitajan arkipäivää hyllytyspalvelu on helpottanut
tuomalla asiantuntemusta hankintaasioihin ja osastonhoitajat tekevätkin
kiinteästi yhteistyötä hyllytyspalvelun
kanssa. Konkreettista helpotusta on
mm. koekäyttöjen koordinointi hyllytyspalvelun toimesta sekä edustajien
tapaamisten väheneminen.
Niin kutsuttu “ruuvikaappi” on avohoitotalon leikkausosaston ilo ja ylpeys. Aikaisemmin ruuvi- ja levytilaukset
tehtiin hoitajien toimesta pitkälti ”näppituntumalla” ja usein tehtiin myös
päällekkäisiä tilauksia, koska hyllytykseen ei ollut aikaa ja tilauksia hoitivat
useat eri henkilöt. Tästä seurasi, että
varaston arvo karkasi käsistä ja hyllyissä makasi tuotteita suurien summien edestä.

Aikaisemmin leikkaushoitaja merkitsi salissa käytetystä instrumentaatiosta tilauskaavakkeelle käytettyjen
ruuvien ja levyjen määrät sekä tilattavat tuotteet. Leikkauksen päätyttyä hoitaja haki käytettyjen ruuvien ja
levyjen tilalle uudet sekä täytti setin,
jonka jälkeen instrumentaatio siirtyi
välinehuollon käsittelyyn. Hoitaja toimitti täytetyn tilauskaavakkeen tilauksista vastaavalle hoitajalle, joka naputteli tilauksen tilausjärjestelmään. Kun
tilatut tuotteet tulivat osastolle, joku
leikkaushoitajista, jolla oli aikaa, laittoi saapuneet tuotteet paikoilleen varastopaikkaan. Hoitajat kokivat tämän
toimintatavan hankalaksi ja stressaavaksi ja halusivat siihen muutosta, joten yhdessä hyllytyspalvelun kanssa
lähdettiin miettimään miten asian voisi
hoitaa järkevämmin ja taloudellisemmin. Päädyttiin laittamaan ruuvit ja levyt tarvikeautomaation taakse.
Nykyisessä toimintamallissa hoitaja
edelleen merkitsee salissa käytetystä
instrumentaatiosta tilauskaavakkeelle käytettyjen ruuvien ja levyjen mää-

”Ruuvikaappi”

rät, mutta tilauskaavake lähtee salista käytetyn instrumentaation mukana
välinehuoltoon. Hoitajan sijasta välinehuoltaja täyttää setin hakemalla täytöt
”ruuvikaapista”. Tarvikeautomaatio tekee tilauksen automaattisesti, mikäli
tuotteiden määrä menee tilauspisteen
alapuolelle. Hyllytyspalvelun työntekijä hyväksyy tilauksen tilausjärjestelmässä ja laittaa saapuneet tuotteet
paikoilleen ”ruuvikaappiin”. Hoitajien
ei siis tarvitse tehdä enää muuta kuin
merkitä käytetyt tuotteet tilauskaavakkeelle, kun heillä aiemmin oli jopa
4 erilaista työvaihetta tähän liittyen.
Siirtämällä ruuvit ja levyt tarvikeautomaation taakse olemme järkeistäneet
prosessia ja samalla lisänneet leikkaushoitajien työtyytyväisyyttä. Tällainen
toiminta on myös erittäin taloudellista,
sillä tilaamme vain tarvittavan määrän
tuotteita, eikä varastossa ole turhaa
tai ylimääräistä tavaraa. Avohoitotalossa ollaan erittäin tyytyväisiä kitkattomaan yhteistyöhön hyllytyspalveluiden
kanssa. n
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KIRJA-ARVIOINTI:

Anestesiahoitotyön käsikirja
Kustannus Oy Duodecim
K atja Holopainen
Sairaanhoitaja (Yamk)

Duodecimin viime vuoden lopussa ilmestynyt
Anestesiahoitotyön käsikirja jatkaa jo tutuksi tullutta helppokäyttöistä kaavaa. Sisältö on
ryhmitelty ryhdikkäästi ja oikean asian löytämisessä apuna toimivat aihekokonaisuuksien värikoodit. Tämä tukee kirjan käsikirjamaisuutta
ja tekee siitä helppokäyttöisen. Asia on esitetty
kattavasti ja tarvittava informaatio on typistetty nopealukuiseen muotoon. Selkeät taulukot ja
kuvat tukevat tätä.

Leikkaushoitajana kirjan tutkiminen ja lukeminen oli erityisen virkistävää. Sain päivitettyä useita asioita ja laajennettua jälleen omaa
osaamistani. Vaikka kirjassa on mahtavat 558
sivua, ei sen läpikäyminen tuntunut ylivoimaiselta, päinvastoin. Tähän vaikutti juuri käsikirjamainen eteneminen ja jämäkkä asioiden esittäminen. Tässä on mielestäni juuri kirjan paras
anti, jonka toteuttaminen on varmasti aiheuttanut kirjoittajille päänvaivaa. Mielestäni he ovat
siinä onnistuneet loistavasti kautta koko opuksen.
Leikkauspotilaan hoitoketjun jokaisen lenkin ymmärtäminen on erityisen tärkeää sujuvan ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Kirjaa
voi suositella lämpimästi kaikille potilaan hoito-

polun varrella kulkijoille. Sisällön ytimekäs esitystapa tekee siitä erityisen suositeltavan juuri perioperatiivisenhoitotyön ammattilaisille.
Tämä esitystapa vaatii kuitenkin lukijalta tiettyä perehtyneisyyttä aiheeseen, joten paikoitellen saattaa opiskelijalla tuottaa ylimääräistä
työtä selvittää mistä on kyse. Kirja on erinomainen perehdytyksen sekä opiskelijan ohjauksen
apuväline. Sen avulla melkoisen suurta kokonaisuutta voi pilkkoa ja ottaa haltuun palasen
kerrallaan. Kirjaa voi hyödyntää niin perusterveydenhuollossa työskentelevä sairaanhoitaja kuin opiskeluvaiheessa leikkaussaliin tuleva
lääkärikin.
Instrumentoivan hoitajan näkökulmasta kirja antaa hyvän käsityksen anestesian vaikutuksista erilaisissa leikkaustilanteissa potilaan
vointiin. Tämä seikka paitsi kehittää ja laajentaa osaamista, lisää myös toisen työn ymmärtämistä. Ja näin ollen tehostaa tiimityötä entisestään. n

kirja-arviointi

Kirjan avulla saa luotauksen leikkaukseen tulevan potilaan koko hoitopolkuun. Yleisissä toimintaohjeissa käydään läpi kaikki anestesian
kannalta oleelliset perusasiat koko hoitopolulta. Tarkemmin käsitellään erityispotilasryhmien anestesiaan liittyviä huomioita ja kriittisimpiä
asioita. Eri erikoisalat ja niihin liittyvät erityispiirteet on avattu kirjan kolmannessa osassa.
Kirjaan on onnistuttu yhdistämään laaja määrä
tietoa, joka muutoin löytyy eri lähteistä. Kirjoittajakaartin vankka kokemus on mahdollistanut
pääkohtien nostamisen ja ylimääräisen tekstin
pois pudottamisen. Kirjan sisällön jakaminen
kolmeen osaan selkeyttää suurta kokonaisuutta ja mahdollistaa eri asiakokonaisuuksien löytämisen.
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Jaana Perttunen

Kevättalvinen tervehdys!
Vuoden 2014 ensimmäinen Pinsetti on nyt tässä. Ulkona on pikku pakkanen, mutta lunta ei Jyväskylässä ole
kuin nimeksi. Tämän talven hiihtämiset ovat jäämässä
vähiin, jos ei sitten suuntaa kohti pohjoista.
Hiihtoa ja muuta urheilua on sen sijaan ollut tarjolla
tv:ssä. Tätä kirjoittaessani olen vieläkin juhlatuulella
miesten upean olympiakultaan päättyneen parisprintin
johdosta. Siinä on hiihtäjien palkinto vuosien uurastuksesta, joka on vaatinut suurta panostusta myös heidän
perheiltänsä, valmentajilta ja huoltajilta. Kultamitali
on koko tiimin työn tulos. Leikkausosastoilla ei mitaleja jaeta, mutta hyvin toimivan moniammatillisen leikkaustiimin palkintona voidaan pitää onnistunutta leikkaustulosta ja tyytyväistä potilasta.
Tämän Pinsetin teemana on teknologia leikkausosastolla. Sitähän leikkaussaleissa riittää ja se kehittyy
koko ajan. Leikkausosaston sairaanhoitajan yhtenä tärkeimmistä osaamisalueista on teknologinen osaaminen. Kun muistelen oman työurani alkua 1980-luvulla,
oli leikkaussaleissa silloinkin paljon teknisiä laitteita.
Nyt niiden määrä on kuitenkin moninkertaistunut. Tässä lehdessä olevassa artikkelissa yhdistyksen kunniajäsenen ja entisen puheenjohtajan haastattelussa todetaan myös sama asia: “Under de 38 åren utvecklades
tekniken enormt och instrumenten mängden ökade. Kirurgerna fodrade mycket mera dyra maskiner som snabbt
blev gamla.” Yliopistonlehtori Johanna Uotinen (Turun Sanomat 23.1.2014) on haastatellut leikkaussaleissa ja te-

ho-osastoilla työskenteleviä lääkäreitä ja sairaanhoitajia
kartoittaen heidän kokemuksiaan uudesta teknologiasta.
Uotisen mukaan etenkin pisimmän uran tehneet työntekijät ovat huolissaan terveysteknologian yhä kasvavasta
roolista hoitotyössä. Teknologian jatkuva lisääntyminen
ja muutos näkyvät jokapäiväisessä työssä. Haastateltavat toivatkin esille huolen siitä, jääkö potilas välillä kokonaan huomioimatta työntekijöiden keskittyessä teknologiaan ja sen moitteettomaan toimimiseen. Hoitotyössä
kone ei voi koskaan korvata ihmistä, vaan paras lopputulos saadaan, kun lääkäreiden ja sairaanhoitajien ammattitaito sekä kokemus yhdistetään teknologiaan. Laite
voi olla ihmistä tarkempi, se ei väsy eikä sille satu inhimillisiä erehdyksiä. Kuitenkin laitteiden oikea säätäminen vaati aina ihmisen tietoja ja taitoja. Voidaankin todeta, että teknologia on hyvä renki, mutta isännän roolia
sille ei voi antaa.
Yhdistyksen hallitus on ehtinyt pitää ensimmäisen järjestäytymiskokouksensa tammikuun lopussa. Uusina jäseninä hallituksessa aloittivat Marja Sirkeinen, Marianne
Lundsten ja Päivi Räsänen. Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan tänä vuonna keskitytään erityisesti jäsenrekisterin ja kotisivujen parantamiseen sekä yhdysjäsentoiminnan kehittämiseen. Pinsetti-lehteen toivotaan
lisää artikkeleita jäsenistöltä. Leikkausosastoilla ympäri
Suomea tehdään paljon kehittämistyötä. Tästä olisi mukava lukea Pinsetistä. Myös erilaisista leikkaushoitoon
liittyviä pro gradu- ja opinnäytetöitä kannattaisi esitellä
Pinsetin sivuilla.
Apurahat tulevat jälleen jakoon tämän vuoden toisessa
Pinsetissä. Niitä kannattaa hakea ja suuntana voisi olla
esimerkiksi Rooma toukokuussa 2015, jolloin järjestetään seitsemäs EORNA -kongressi. Toki apurahoja voi
hakea myös muihin tarkoituksiin. Kannattaa käydä tarkistamassa hakuohjeet kotisivuilta.
Naistenpäivää on jo vietetty, kun tämä lehti ilmestyy.
Omaa naisenpäivää voi kuitenkin viettää vaikka joka päivä Eeva Kilven runon ajatuksin:
Nukkumaan käydessä ajattelen.
Huomenna minä lämmitän saunan,
pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen,
kutsun itseni iltateelle, puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen,
kehun: Sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun.
				

FORNAN HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2014
Jaana Perttunen puheenjohtaja
Pirjo Törmänen päätoimittaja
Minna Ikonen
Marjaana Kettu
Anitta Kenakkala
Marianne Lundsten
Ulla Niskala
Tytti Okkolin

Päivi Räsänen
Anneli Santaniemi
Marja Sirkeinen
Markku Ylisiurua
Sirkka Öhman
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Jaana

Rekisteröitykää ja
maksakaa v. 2014
jäsenmaksunne:
http://jasen.forna.org
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”Hyvät työkaverit ovat kullanarvoisia.
Sitä ei voi mitata rahassa.”
K erstin Skogman

Sairaanhoitaja, eläkeläinen
Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat ry:n kunniajäsen

Kuka olet ja mistä tulet?

tiin perustaa Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat ry. Halusin tietenkin
olla mukaan uudessa yhdistyksessä. Monien sattumien kautta minusta
tuli yhdistyksen puheenjohtajaehdokas Oulun opintopäiville, jossa minut
valittiin puheenjohtajaksi 1990. Jo ennen valintaa ilmoitin, että olen käytettävissä vain seuraavat kaksi vuotta,
joka oli silloinen puheenjohtajan kausi.
Olin jo toiminut siihen mennessä myös
pohjoismaisen elinsiirtoyhdistyksen
Nordiatrans:n puheenjohtajana neljä
vuotta.

Olen Kerstin Skogman, Käde, syntynyt
Helsingissä, jossa olen myös asunut
koko elämäni. Vuodesta 1967 lähtien
olen ollut naimisissa mieheni Lassen
kanssa ja meillä on kaksi lasta, Kjell
ja Helena, sekä kaksi lastenlasta. Olen
onnekas, koska olen saanut perheeni
tukemana työskennellä siinä ammatissa, jota rakastan täydestä sydämestäni. Se on vaatinut paljon ymmärrystä
koko perheeltä. Lapset ovatkin sanoneet, että heidän on täytynyt oppia jo
varhain huolehtimaan monista asioista, kun mamma ei ole ollut kotona heitä passaamassa. Äidinkieleni on ruotsi ja oikeastaan en osaa mitään kieltä
kunnolla, mutta se ei ole estänyt minua puhumasta. Sen voivat ystäväni
vahvistaa.

Yhdistyksen sivut

Miten päädyit töihin
leikkausosastolle?
Jo nuoresta lähtien halusin sairaanhoitajaksi. Se, että minusta tuli leikkaussairaanhoitaja, oli sattumaa. Vuosina 1962–1964 työskentelin yrityksessä
nimeltä Yhtyneet kliiniset laboratoriot
sekä korvalääkäreiden yhteisvastaanotolla ansaitakseni rahaa tulevia opintoja varten. Tein siis kahta työtä yhtä
aikaa. Siihen aikaan opintolainan saaminen oli vaikeaa. Työskennellessäni
laboratoriossa tutustuin kirurgiin, joka
tarvitsi apulaista koe-eläinten leikkauksia varten. Näitä leikkauksia tehtiin
Kirurgisessa sairaalassa. Työ oli niin
mielenkiintoista, että sain siitä kipinän leikkaushoitotyöhön, ennen kuin
olin edes opiskellut sairaanhoitajaksi. Ilman mitään harjoitteluja leikkausosastolla hain jo työpaikkaa Kirurgisen sairaalan A-leikkausosastolta.
Valmistumisen (helmikuussa 1967) jälkeen ehdin työskennellä kaksi viikkoa
kirurgisella vuodeosastolla, kunnes
sain sijaisuuden leikkausosastolta.
Keväällä 1967 tuli tieto, että syksyl-

lä alkavat ruotsinkieliset leikkaus- ja
anestesiahoitotyön erikoistumisopinnot. Olin varma, että leikkaushoitotyö
on juuri se alue, mihin haluan erikoistua. Minut valittiin kurssille ja suoritin
opinnot 9/1967-5/1968. Tätä päätöstäni
ei ole koskaan katunut.

Kuinka sinusta tuli
Suomen leikkausosaston
sairaanhoitajat ry:n jäsen?
Jo varhain olin sitä mieltä, että kollegoiden välinen yhteenkuuluvuus on
tärkeää leikkaushoitotyössä. Tapasimme työkavereiden kanssa usein vapaaaikana pienissä porukoissa ja silloin
tällöin sairaalatarvikeyritykset tarjosivat illanistujaisia ruoan ja juoman
merkeissä. Hauskaa oli! Aikoinaan
Suomen sairaanhoitajaliitto järjesti
opintopäiviä leikkausosastolla toimiville sairaanhoitajille. Tämä toiminta
kuitenkin loppui ja sen jälkeen päätet-

Halusin tehdä myös muutakin kuin olla
Suomen yhdistyksen puheenjohtaja.
Olin mukana perustamassa NORNA:a,
mikä kävikin helposti, koska monet
meistä pohjoismaisista leikkausosaston sairaanhoitajista tunsivat toisensa elinsiirtotoiminnan kautta. EORNA
perustettiin Kööpenhaminassa ”Scandinavian table” eli pohjoismaisten leikkaussairaanhoitajien toimesta. Perustavassa kokouksessa jopa äänestettiin
EORNA:n virallisesta kielestä ja englanti voitti yhdellä äänellä. Tämä päätös oli lopulta kuitenkin kaikkien mieleinen.

Millainen työura sinulla
on ollut?
Minulla ei koskaan ole ollut tarvetta
työskennellä muualla kuin Kirurgisessa sairaalassa, koska työ on ollut koko
ajan monipuolista ja muuttuvaa. Elinsiirtokirurgia aloitettiin Kirralla vuonna 1967 munuaissiirroista. Ensimmäinen maksansiirto tehtiin vuonna 1982,
ensimmäisenä Pohjoismaissa. Elinsiirtotoiminta muutti Meilahden sairaalaan eläkkeelle jäämiseni jälkeen.
Ei tuntunut hyvältä, että toiminta siirrettiin pois Kirurgisesta sairaalasta,
koska henkilökunta oli käyttänyt paljon energiaa kehittäessään hyvää ja
toimivaa elinsiirtopotilaan hoitoa vuo-
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Minun aikanani Suomi oli ainoa Pohjoismaa, jossa leikkausosastolla työskenteli ainoastaan sairaanhoitajia.
Tätä oltiin säästöihin vedoten muuttamassa myös Suomessa, mutta käytimme vasta-argumenttina pohjoismaisilta kollegoilta saatua palautetta
asiasta. Henkilöstörakenne leikkausosastolla onkin pysynyt suunnilleen
samanlaisena urani ajan.
Leikkausosaston sairaanhoitajan tulee tietää paikkansa ja osata pysyä hiljaa, kun on sen aika. Se oli minulle vaikeaa, varsikin alkuaikoina. Työvuoroja
ei silloin vaihdettu tai toivottu kuin erittäin harvoin. Työvuorosuunnittelijalla oli suuri valta. Päivystysvuoroihin ei
tehty muutoksia ja palkkaa sai vain aktiivityöstä. Varmaankaan monet eivät
tiedä, että sairaspäivistä maksettiin
vain 5 tunnilta 43 minuutilta ja loppupäivä oli sairastamista omalla kustannuksella. Henkilökunta pysyi kuitenkin
yleensä terveenä ja työssä jaksettiin
hyvin, joten en muista, että asiasta olisi
paljoakaan puhuttu. Työtä tehtiin enimmäkseen hyvässä sovussa. Paljon parannuksia saatiin aikaan, kun asioista
sovittiin yhdessä. Siitä, että napistaan
käytävillä, ei ole apua. Yhdessä asioista päättäminen on tärkeää; kaikkien
mielipiteet ovat yhtä arvokkaita.

Miten leikkaushoitotyö on
mielestäsi muuttunut vuosien
varrella?
Leikkausosastolla ei ole kahta samanlaista päivää. Minusta nuoremmat sairaanhoitajat puhuvat liian usein siitä, etteivät jaksa. Minun aikaani tehtiin
töitä eikä kysytty jaksetaanko. Työ piti
tehdä työajan puitteissa, koska ylityöt
lisäsivät kustannuksia. Kaikki sairaanhoitajat ymmärsivät, että työ ei ollut
kuten toimistotyö, jossa paperit voitiin laittaa laatikkoon odottamaan seuraavaa päivää. 38 vuoden urani aikana tekniikka on kehittynyt valtavasti ja
instrumenttien määrä on lisääntynyt.

Kirurgit hankkivat uusia kalliita laitteita, jotka pian ovatkin jo vanhanaikaisia.
Yhä huonokuntoisempia potilaita kyetään nykyään hoitamaan kehityksen
mennessä eteenpäin. Kanarialinnunkeltaiset potilaat ovat saaneet uuden
elämän maksansiirron kautta ja ovat
voineet palata uusin toivein takaisin
perheidensä pariin. Leikkaustoiminnan kehitys on ollut valtavan nopeaa.

Mitä ottaisit mukaasi autiolle
saarelle?
Minä autiolla saarella; vaikea kuvitella moista tilannetta. Riippuu tietenkin
siitä missä saari on. Viihdyn saaristossa kaikkina vuodenaikoina ja olen ulkoilmaihminen. Ehkä ottaisin mukaani lankaa ja puikot, jotta voisin neuloa
sukkia. Mukaan tulisi myös kalastusja tulentekotarvikkeet sekä hyvä puukko. Miten olisi aurinkopaneeli, jotta
voisin ladata puhelimen? Vain mielikuvitus on rajana.

Mitä haluaisit vielä sanoa?
Nyt kun mietin työuraani, ajatuksissani ovat kaikki ne hienot päivät, jolloin
olen saanut työskennellä monipuolisesti taitavien ihmisten parissa; niin
työkavereiden kuin potilaiden. Huonommat päivät minun iässäni unohtaa mielellään, vaikka niitäkin on ollut.
Tulla aamulla töihin leikkausosastolle,
käydä läpi leikkauslista tietäen jo silloin, että kaikkia jo valmisteltuja poti-
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laita ei ehditä leikata, koska päivystyspotilaita on niin paljon. Se tuntui aina
ikävältä.
Pidän suurena rikkautena sitä, että
minulla on ollut mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin ja kongresseihin. Monet lomapäivät olen
viettänyt näissä merkeissä. Kongresseissa ja koulutuksissa olen tutustunut moniin uusiin kollegoihin, joita tapaan vieläkin. Olen hakenut apurahoja
eri instansseista, jopa Pohjoismaiden
neuvostolta, kongressien kustannuksiin. Hakemuksissa olen tähdentänyt,
että kyseessä on ammatillinen kehittyminen.
Kokemuksesta voin sanoa, että pitää
olla avarakatseinen, kun tekee hoitotyötä leikkausosastolla. Ihmiset ja tilanteet pitää ottaa huomioon. Egoistisilla tai itserakkailla työntekijöillä
on vaikeaa leikkaussaliympäristössä. Parhaat työvälineet yksittäiselle työntekijälle ovat tiedon ja taitojen
lisäksi joustavuus, hienotunteisuus,
ymmärrys ja paljon huumoria. On tärkeää muistaa, että kukaan ei ole täydellinen. Kaikki tekevät virheitä, mutta
pääasia on tunnustaa ne. Hyvät työkaverit ovat kullanarvoisia. Sitä ei voi mitata rahassa.
Toivotan kaikille hyvää vuoden jatkoa ja
kiitän mahdollisuudestani kertoa vanhoista ajoista. Teillä ei ole aavistustakaan kuinka paljon muistoja heräsi
henkiin. n

ETSINTÄKUULUTUS

Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2015 ja 2016 hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2015 ja 2016 opintopäivien järjestäjäpaikkakuntia.
Jos tunnet kiinnostusta järjestää opintopäiviä omalla paikkakunnallasi, ota
rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Jaana Perttuseen tai muihin hallituksen jäseniin. Mukavan yhdessäolon lisäksi opintopäivätyöryhmä saa järjestelytyöstä ”palkkioksi” yhdistykseltä avustuksen esimerkiksi opintomatkaa varten.
Yhdistyksen hallitutus on opintopäivätyöryhmän tukena ja opastajana opintopäivien käytännön järjestelyissä.
Ota siis rohkeasti yhteyttä hallitus@forna.org

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/146824912139680/
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sien ajan. Valtavasti hyvää työtä hukattiin. Siirtoa perusteltiin kustannuksiin vedoten, mutta koskaan ei kerrottu
kuinka paljon siirto toi säästöjä. Henkilökunnasta johtuvista rahallisista kustannuksista aina puhutaan, mutta olen
sitä mieltä, että ilman erikoistunutta ja
asiansa osaavaa henkilökuntaa ei pärjätä.
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Leikkaussairaanhoitaja
Hannele Törneblom-Bahrami
plastiikkakirurgisella leikkausosastolla on ollut erittäin opettavaista ja mukavaa. Plastikoilla aika meni “siivillä”.
Sain sieltä monta hyvää ystävää ja tapaamme säännöllisesti kulttuurin ja
herkuttelun merkeissä.

Marianne Lundsten
Marja Sirkeinen

sairaanhoitaja
Töölö, plastiikkakirurginen
leikkausosasto

Urani yksi huippukohta on ollut avustusmatkani Ruandaan Ulla Luceniuksen ja Virpi Bärlundin kanssa vuonna 2012. Matka oli hyvin avartava ja oli
järkyttävää nähdä mitä ihmiset olivat
kokeneet siellä. Sydäntä lämmittävää
oli nähdä myös Sumuisten vuorten gorillat.

Ennen valmistumistani sairaanhoitajaksi olin muutaman vuoden töissä Marian sairaalan leikkausosastolla
välinehuoltajana sekä osastosihteerinä. Ammattinimikkeeni oli epäpätevä
apuhoitaja.
Sairaanhoitajaksi valmistuin 1978 Helsingin kaupungin sairaanhoitaja-opistosta, joka toimi Laakson sairaalassa.
Olin aina halunnut sairaanhoitajaksi.
Valmistumisen jälkeen jatkoin samassa työpaikassa, Marian sairaalassa.
Sain vakituisen viran heti, koska silloin
oli pula hoitajista. Toimin sairaanhoitajana sekä anestesia- että instrumenttipuolella. Osastolla oli viisi leikkaussalia joissa leikattiin yleiskirurgisia,
ortopedisia ja urologisia potilaita. Marian sairaala oli myös päivystävä sairaala. Näiltä ajoilta kaipaan vanhan
ajan hyviä kylvettäjiä. Työpaikka oli hyvin opettavainen ja opin paljon. Sain
paljon mukavia muistoja sekä hyviä ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat edelleen.
Kaksoistyttäreni sain 1982. Hoitovapaata ei siihen aikaan paljon pidetty.

Uutta työpaikkaa mietin 2000-luvun
puolessa välissä, kun HUS oli tulossa ja kaupungin sairaaloita oltiin lakkauttamassa. Sain vinkin plastiikkakirurgi Tiina Jahkolalta, että Töölön
plastiikkakirurgisella leikkausosastolla
olisi minulle sopiva työpaikka. Työpaikan vaihdos vaati rohkeutta, koska minulla alkoi olla jo ikää. Uudessa työpaikassa haasteena olivat mikrokirurgia,
tehopalovammat sekä lasten plastiikkakirurgia. Niistäkin selvisin hyvin työkavereiden ja kannustavan ilmapiirin
avulla. Suosikkitoimenpiteinä minulla
olivat suusyöpäleikkaukset haastavuutensa ja monipuolisuutensa vuoksi. Työ

Henkilokuva

Hei kaikki Pinsetin lukijat!

..

Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien
perioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline.
Jotta pystyisimme osaltamme kehittämään edelleen meidän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja
anestesiaosastoilla eri leikkausyksiköissä, tarvitsisimme siihen teidän apuanne.
Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoittamianne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradujen
ja väitöstöidenne tiivistelmiä yms.

Instrumenttivastaavana hoitajana pääsin Marianne Lundstenin kanssa vuonna 2013 Tuttlingeniin Etelä-Saksaan
B.Braun Aesculapin tehtaille tutustumaan instrumenttien valmistukseen
ja huoltoon. Matka oli erittäin opettavainen.
Työskenneltyäni lähes 40 vuotta leikkaussalissa jäin eläkkeelle joulukuussa 2013. Nautin eläkepäivistäni meidän
omakotitalossamme Vantaalla mieheni ja ranskan bulldoggiemme kanssa
odottaen jäiden sulamista ja veneilyä.
Moottoripyöräily kuuluu myös harrastuksiini ja uudella moottoripyörällä
aion myös itse opetella ajamaan. Näinä päivinä meille syntyy ensimmäinen
lapsenlapsi, joka tuo elämään paljon
uutta iloa ja rakkautta. n

Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen lehteemme, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet yhdistyksemme kotisivuilta www.forna.org tai voit ottaa yhteyttä
Pinsetin päätoimittajaan tai muihin Pinsetin toimitusneuvoston jäseniin.
Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.org, gsm 044 5756 578,
työ 016 328 4312
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Ergonomisia työasentoja
gynekologisissa alatieleikkauksissa
Viime opintopäivien aikana Levillä minulle
esitettiin toive julkaista kirjoituksia lehdessämme haastavista työasennoista leikkausosastolla. Olen saanut toiveen esittäjältä ensimmäisen artikkelin kyseisestä aiheesta.
Artikkelin aiheena ovat haastavat työasennot gynekologisissa alatieleikkauksissa.
Meillä kaikilla leikkausyksiköissä työskentelevillä sairaanhoitajilla on omat niksimme
näiden epäergonomisten työasentojen ”taltuttamiseen”. Tässä tulee Helin ”niksejä”.

Lyhyissä laparoskooppisissa leikkauksissa käsitelineen voi myös virittää ”nurinpäin”
kiskoon ja käyttää kamerakäden tukena.
Pitkissä leikkauksissa kannattaa varmaan
kuitenkin käyttää mayon pöytää, jonka päälle voi myös laskea instrumentteja.

Alatieleikkauksissa instrumenttihoitajalle ja assistentille voi virittää kyynärpäätueksi myös käsitelineet leikkauspöydän kiskoon
ja ennen leikkauksen alkua instrumenttihoitaja voi säätää tuet alustavasti oikealle korkeudelle itseään ajatellen. Liinojen läpi voi
tehdä pieniä muutoksia telineisiin. Tämä toimi todella hyvin tämänpäiväisessä leikkauksessa! Leikkaava lääkäri voi myös välillä
käyttää käsitelinettä tukena, ettei kättä tarvitse kannatella. Kokeilkaa!

Haastamme Helin kanssa teidät kaikki kirjoittamaan artikkeleita omista ”nikseistänne” kukistaa haastavat epäergonomiset
työasennot, jotta pysyisimme mahdollisimman hyvässä työkunnossa koko työuramme ajan, välttäisimme ”turhia” sairaspoissaoloja ja siirtyisimme aikanaan pois
työelämästä mahdollisimman hyvässä ”toimintakunnossa”.
Ottakaa siis haaste vastaan ja lähettäkää
”niksejänne” rohkeasti julkaistavaksi!
			
Pirjo Törmänen

Lattialla jalkojen alla voi käyttää mustaa
kumimattoa, jonka tarkoituksena on vähentää jalkoihin ja selkään kohdistuvaa rasitusta. Se estää myös liukastumisvaaraa.

Koulutukset kotimaassa
n 25-26.3.2014 40. Valtakunnalliset Sairaalahy-

Hei!
Lehden ilmestyessä odotellaan kevättä jo kovasti. Päivät ovat pidentyneet ja joitakin kevään merkkejä on jo ilmassa. Vuosi on päässyt hyvään
vauhtiin. Uusi hallitus kokoontui tammikuussa ja oli mukava saada uusia jäseniä joukkoomme. Tehtävät jaettiin ja minä sain kunnian jatkaa
samassa tehtävässä.
Syksyn apurahat olivat haussa vuoden vaihteessa ja päätökset saajista tehtiin hallituksen kokouksessa. Hakijoita oli harmillisen vähän.
Onnea kaikille apurahan saajille ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Tämän vuoden ensimmäiset apurahat tulevat hakuun seuraavassa numerossa. Apurahoja kannattaa ehdottomasti hakea, sillä tänä
vuonna on luvassa mielenkiintoisia koulutuspäiviä niin koti- kuin ulkomaillakin. Jyväskylän opintopäivien järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja varmasti päivät tulevat olemaan ohjelmaltaan monipuoliset.
Kaukaisemmaksi tähtäimeksi voi vaikka asettaa Roomassa järjestettävän vuoden 2015 7th Eorna kongressin.
Tutustukaa apurahasääntöihin yhdistyksen kotisivuilta www. forna.
org ja ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Tästä on kiva jatkaa kuluvaa vuotta ja tehdään siitä yhdessä mukava ja antoisa vuosi .
				
Mukavaa kevään odotusta!
				
Minna

gieniapäivät, Sairaalahygienia yhdistys ry, Jyväskylä

n 26.3.2014 XIX Traumapäivät,
Suomen Traumahoitajayhdistys ry, Arcada Helsinki

n 27-28.3.2014 Sairaanhoitajapäivät,
Sairaanhoitajaliitto/Messukeskus, Helsinki

n 3-5.4.2014 Endoproteesihoitajapäivät,
Suomen Endoproteesihoitajat ry,
Helsinki-Tukholma-Helsinki
n 8-9.4.2014 Tehohoitopäivät,
Suomen Tehohoitoyhdistys ry/ Logomo, Turku
n 26.9.2014 Päiväkirurginen koulutuspäivä,
Suomen Päiväkirurginen yhdistys ry,
Scandic city Tampere
n 9-10.10.2014 Korvahoitajien koulutuspäivät,
Suomen korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry,
Pori
n 16-17.10.2014 Suomen Leikkausosaston
sairaanhoitajien opintopäivät, Jyväskylä Paviljonki
n 26-28.11.2014 Operatiiviset päivät 2014,
Messukeskus, Helsinki

Koulutukset ulkomailla 2015
n 7-10.5.2015 7th EORNA Congress, Italia Rooma
n 2015 Päiväkirurginen Maailmankongressi,
Barcelona
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OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri
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JÄSENSIHTEERI

Sirkka Öhman

Tammikuun kokouksessa oli päätetty jatkamisestani
jäsensihteerinä, kokoukseen en itse päässyt, ennalta
varatun lomamatkan takia.
Viime vuosi toi isoja haasteita jäsenrekisterin uudistuksen myötä. Uudistus antoi jokaiselle jäsenelle
oikeuden ja velvollisuuden rekisteröityä jäsenrekisteriin ja sitä kautta maksaa kuluvanvuoden jäsenmaksun. Niin kuin kaikki uusi ei tämäkään ole heti lähtenyt käyntiin ongelmitta vaan on tuottanut kysymyksiä
rekisteröitymiseen liittyvissä asioissa, joihin olem-

me ilomielin vastanneet auttaaksemme rekisteröitymään. Ilmeisesti kaikesta huolimatta ei kaikkia jäseniä ole tavoittanut ohjeistus jäsenmaksusta, niinpä
loppuvuodesta lähetimme maksulomakkeet heille.
Jos viime vuonna (2013) jäi jäsenmaksu maksamatta
niin rekisteröidy rekisteriin jatkaaksesi jäsenyyttä. Jäseneduista löytyy tietoa www.forna.org sivulta.
Tänä vuonna 2014, jäsenmaksun suorittaminen tapahtuu kirjautumalla omilla jo olemassa olevilla tunnuksilla sisään jäsenrekisteriin.Jäsenrekisteriin pääset netissä osoitteella http://jasen.forna.org.
Vuoden 2014 jäsenmaksun eräpäivä on 14.3.2014.
Myös osoite- ja nimi- yms. muutokset pääset tekemään em. jäsenrekisterissä, omissa tiedoissasi.

Hyvää ja kaunista kevättalvea!
Sirkka Öhman

Syksyn 2013 apurahan saajat:
B.Braun Medical Oy 			

Marja Sirkeinen ryhmä (8henk.) HUS Töölö

Covidien Finland Oy

Sirkka Öhman Opintopäivätyöryhmä 2013			

1000 €		
800 € 		

Forna		

		
				
Marja-Leena Laakso Päijät-Hämeen Keskussairaala
350 €

Ethicon

		
					
Liisa Ojala Päijät-Hämeen Keskussairaala 		
200 €
Marja Sirkeinen Ryhmä (8 henk.) HUS Töölö 		
100 €
Sirkka Öhman opintopäivätyöryhmä 2013 		
200 €

Link Oy 		

				
Sirkka Öhman opintopäivätyöryhmä 2013			

Mölnlycke Health Care

Sirkka Öhman opintopäivätyöryhmä 2013 		

Yhdistyksen sivut

OneMed Oy ja Semperit

Liisa Ojala Päijät-Hämeen Keskussairaala 		
Marja Sirkeinen ryhmä (8 henk.) HUS Töölö 		

Suomen 3 M Oy 		

Marja Sirkeinen ryhmä (8 henk.) HUS Töölö		
		
Biomet Finland Oy
				
Jaetaan kevään 2014 apurahoissa 			

200 €			
500 €			
250 €
250 €
500 € 		
500 €
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Mikä yhdysjäsen?
ympäri Suomea ja voi jakaa vinkkejä
sekä kokemuksia yhdysjäsenenä toimimisesta.
Tavoitteenamme on saada yhdysjäseniä yhdistyksemme toimintaan mukaan ympäri Suomen. Yhdysjäsenverkosto on jo tällä hetkellä laaja, mutta
tilaa uusille yhdysjäsenille kyllä olisi.
Isoissa sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä voisi olla useampikin yhdysjäsen eri yksiköistä. Ja pienemmätkin
aluesairaalat olisi mukava saada toimintaan mukaan.
Nyt onkin hyvä hetki muistuttaa mitä
yhdysjäsenet voivat tehdä omissa työyksiköissään yhdistyksen avustamana ja tiedottaa eteenpäin jäsenistölle

ESPOO
Iven Pia
HUS/Jorvin sairaala

KOTKA
Kartano Elisa
Kymenlaakson ks

HELSINKI
Sirkeinen Marja
HUS/Töölön plast. kir./Los

KUOPIO
Yhdysjäsenestä HAKU PÄÄLLÄ!

HÄMEENLINNA
Holopainen Katja
Kanta-Hämeen ks/Los
JOENSUU
Laurila Paula
Pohjois-Karjalan ks/Los
JYVÄSKYLÄ
Tytti Okkolin
Keski-Suomen ks/Los
KAJAANI
Niskanen Ulla
Kainuun ks/Los

LAHTI
Yhdysjäsenestä HAKU PÄÄLLÄ!
LAPPEENRANTA
Hovi Jenni
Etelä-Karjalan ks

yhdistyksen tarjoamista eduista, joita
ovat:
l Alueellisen toiminnan tukeminen,
150 euroa/vuosi jäsenille suunnattuun toimintaan/virkistäytymiseen
l Apurahat kotimaan ja ulkomaan
koulutuksiin
l Tutkimus- ja kehittämisraha
l Suomen leikkaussalisairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät
jäsenhintaan.
Hallituksen kokouksessa 25.1.2014
Helsingissä uudeksi yhdysjäsensihteeriksi valittiin Päivi Räsänen Kemistä
ja vanhoina jatkavat Ulla Niskanen Kajaanista ja Tytti Okkolin Jyväskylästä.
Yhdysjäsensihteerit toivottavat mukavaa kevään odotusta kaikille jäsenille!

ROVANIEMI
Harju Heli
Lapin ks/Los
Törmänen Pirjo
Lapin ks/Lyhki
SAVONLINNA
Ruohoaho Jenni
Savonlinnan ks/Los
SEINÄJOKI
Rostamo Anna-Maija
Seinäjoen ks/Los

MIKKELI
Ikonen Tiina
Mikkelin ks
OULAINEN
Palola Jari
Oulaskankaan sairaala/Los

KEMI
Räsänen Päivi
Länsi-Pohjan ks/Los

OULU
Järvinen Henna
OYS/Avohoitotalo
Kilpijärvi Kirsi-Maria
OYS/Kesle

KOKKOLA
Alho Sanna
Keski-Pohjanmaan ks/Los

PORI
Nieminen Virpi
Satakunnan ks/Los

TAMPERE
Lähtinen Anne
Hatanpään kantasairaala
Ojanen Helena
TAYS/Lyhki
TURKU
Kirjavainen Mika
TYKS/Los
VAASA
Mäenpää-Suomalainen Kirsi
Vaasan ks/Los

Työnantaja!

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

www.forna.org

Lisätietoja; Pirjo Törmänen
gsm 044 5756 578, työ 016 328 4312
pinsetti@forna.org

Yhdistyksen sivut

Yhdysjäsen toimii linkkinä yhdistyksen ja sen jäsenistön välillä. Yhdysjäsensihteeri lähettää aina tarvittaessa
postia yhdysjäsenille ajankohtaisista
aiheista ja tarkoitus on välittää nämä
viestit tarvittaessa eteenpäin yhdysjäsenen omalla työpaikalla. Yhdysjäsen voi ottaa myös yhteyttä yhdistyksen hallitukseen yhdysjäsensihteerin
välityksellä. Jäsenen voi olla helpompi kertoa mieltään painava asia tutulle
yhdysjäsenelle kuin ottaa itse yhteyttä
yhdistykseen. Yhdysjäsenen olisi myös
hyvä kertoa yhdistyksestä, siihen liittymisestä, eduista yms. omalla työpaikallaan.
Yhdysjäsen voi myös osallistua vuosittain järjestettäville yhdysjäsenpäiville, jossa hän tapaa muita yhdysjäseniä

Kulutatko liikaa aikaa materiaaleihin ja
liian vähän potilaisiin?
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Mölnlycke Health Care- ja ProcedurePak-nimet ja -logot ovat Mölnlycke Health Care -yrityskonsernin
globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2013)

