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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Noora
Turunen

Muutosta kohti
Kevät on tuonut mukanaan uudet värit, tuoksut ja kaikkien muiden kliseiden lisäksi myös
uuden eduskunnan. Kun kirjoitan tätä juttua,
maallamme ei ole vielä hallitusta. Hallitusneuvottelut ja niitä edeltäneet eduskuntavaalit ovat
minulle joka neljännen vuoden kevään jännittävin tapahtuma. Viimeisten kahden eduskuntavaalien aikaan olen myös alkanut himoitsemaan popcornia niitä katsoessani – niin suuren
viihdearvon ovat viimeiset poliittiset käänteet
saaneet.
Enkä missään nimessä sano sen olevan huono
asia. Politiikka elää ja muuttuu, ihan niin kuin
ympäristö, hoitotyö ja käsitykset. Lehden artikkelit liippaavat hyvin läheltä muuttuvia tekijöitä, jotka koskettavat suurinta osaa tai kaikkia
meistä. Hoitoisuusluokitusjärjestelmä PERIHOIq on toiminut parin vuoden ajan HUS:issa,
josta sitä on tarkoitus laajentaa koko Suomeen.
Satu Rauta ja Tarja Vesanen kirjoittavat artikkelissaan hoitajan näkökulmasta asiasta. Lisäksi löytyy artikkeleita, jossa tietoa halutaan
jakaa ja siirtää. Muun muassa Meilahden tornisairaalan remontin valmistumisen myötä
HUS:in ja HYKS:in sairaaloiden sisällä on muutostalkoot erikoisalojen kesken, josta meillä rivisairaanhoitajilla saattaa olla vain pieniä vihjeitä. Muutokset ovat edessä varmasti ympäri
Suomen.

Haluan uskoa, että lehden julkaisupäivänä maallamme on hallitus, joka ajaa yhtenäistä linjaa ja pitää sosiaali- ja terveysalaa ja niihin liittyviä tulevia muutoksia tärkeinä. Eduskuntavaaleissa meni
läpi ennätysmäärä alle kolmekymppisiä. Näen asian positiivisena, nuoret tuovat uutta näkökulmaa ja
ideoita. Toivottavasti he kuitenkin osaavat arvostaa osaamista ja kokemusta. Tähän asiaan törmää
myös työpaikoilla, osaaminen ja kokemus sekä
uudet opit ja ideat ottavat mittaa toisistaan. Toisen kunnioittamisella ja kuuntelemisella voi saada
omaankin työhön uutta näkökulmaa. Toivon, että
uusi eduskunta on avoin. Ja toivon, että työyhteisöt
kehittävät avoimuuden ilmapiiriä.
Tästä numerosta lähtien Pinsetissä on uusi vakiopalsta, jossa esitellään leikkaushoitajan näkökulmasta jonkin yksikön toimintaa. Kunnian palstan
aloittamiseen sai Jyväskylä. Jos olet halukas kertomaan omasta yksiköstäsi ja päivästäsi työssä,
voit lähestyä minua sähköpostitse.
Osalla on varmasti kesälomat jo aivan ovella, nauttikaa! Toivottavasti muutosta tulisi myös viimevuotisiin kesäkuukausiin ja ne hemmottelisivat meitä
helteillä. Syksyn ensimmäinen numero on Meilahti- numero. Mielelläni otan vastaan artikkeliehdotuksia vuoden viimeiseen numeroon. Mutta sitä
voitte miettiä sitten kesän jälkeen.n
Ihanaa kesää,
Noora
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Intraoperatiivisen hoitotyön erityispiirteet
peräsuolikirurgisissa leikkauksissa
leikkaushoitajan näkökulmasta
Sanna R autiala

Sairaanhoitaja AMK
HUS, Kirurginen sairaala,
Leikkaus- ja anestesiaosasto

Helsingin Kirurgiseen sairaalaan siirtyi toimintaa Meilahden sairaalasta remonttien vuoksi vuonna 2011. Toiminnan
on tarkoitus siirtyä takaisin Meilahden sairaalaan remonttien valmistuttua. Muutosten vuoksi leikkausosastollemme siirtyi ylä- ja ala-ge-leikkauksia,
joiden hoitotyötä olemme saaneet olla
mukana kehittämässä sekä avoimissa
että laparoskooppisissa leikkauksissa.
Aiemmin osastollamme oli jo pitkä kokemus hoitotyön kehittämisestä laparoskooppisessa paksusuolikirurgiassa, joten tietoa oli helppo hyödyntää ja
osaamista siirtää hoitotyöhön laparoskooppisessa peräsuolikirurgiassa.

Anteriorinen resektio
vatsaontelon tähystyksessä
Osastollamme tehdään anteriorisia resektioita eli peräsuolen typistyksiä ja mesorektumin poistoa/typistystä sekä avoleikkauksena että
lisääntymässä määrin myös laparoskooppisesti eli vatsaontelon tähystyksessä. Ennen induktiota tehdään tarkistuslista kohta kohdalta ja
potilaalle laitetaan epiduraalikatetri leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa
varten sekä arteriakanyyli leikkauksenaikaista fysiologisen tasapainon
seuraamista varten. Antiemboliasukat on laitettu jo osastolla.
Leikkausasennon laittamisen tavoitteena on painaumien ja hermopinteiden ehkäisy, optimaalisten leikkausolosuhteiden luominen sekä
fysiologisten toimintojen turvaaminen.
Potilas on leikkaustasolla loivassa gy-

nekologisessa asennossa, jalat lähes
suorina, hieman levällään pehmustetuilla jalkatelineillä. Koska anastomoosi, sauma, tehdään peräaukon
kautta ja leikkauksen aikana on mahdollisuus myös fiberosigmoideoskopiaan, on tärkeää huomioida, että potilaan takapuoli on aivan leikkaustason
reunalla. Silmät suojataan silmätipoilla ja pehmeillä suojalaseilla. Käsissä
olevat kanyylit ja infuusioletkujen liitoskohdat ja hanat pehmustetaan taitoksin ja kädet asetetaan potilaan kylkiä myöten kangasliinojen avulla.
Haastavaa on, että leikkauksen aikana potilas on jyrkässä trendelenburgin asennossa oikea kylki kallistettuna alaspäin. Jotta potilas ei valuisi tai
liikkuisi leikkauksen aikana leikkaustasolla, asennonlaitossa on käytössä
tyhjiöpatja, jolla saadaan tuettua potilasta olkapäistä ja patjan molemmista sivuista, jolloin potilas makaa kuin
kaukalossa. Tyhjiöpatja jätetään sopivan jämäkäksi, muttei kovaksi. Asento lasketaan normaaliksi leikkauksen avovaiheen aikana ja aina, kun on
mahdollista. Leikkauksenaikaisessa
hoidossa huomioidaan trendelenburgin asennon ja hiilidioksiditäytön aiheuttamat negatiiviset vaikutukset potilaalle, esimerkiksi hengitystiepaineen
nousu. Diatermian käytön vuoksi huomioidaan palovammariski ja suojataan potilaan iho leikkaustason metalliosien kontaktilta.
Potilaan lämpötaloudesta huolehtimisen tavoitteena on, että potilas pysyy normaalilämpöisenä koko perioperatiivisen hoidon ajan. Olemme
alkaneet kiinnittää huomiota potilaiden preoperatiiviseen lämmittämiseen jo ennen leikkausosastolle tuloa,
mutta vielä mitään pysyvää käytäntöä ei ole käytössä. Leikkauksen aikana huolehdimme potilaan lämpötaloudesta seuraavin keinoin: käytämme

lämpöpatjaa, jos tyhjiöpatja ei ole käytössä asennon laitossa, laitamme potilaalle lämpökaapissa esilämmitetyt lämpösukat, rintakehälle ja kylkiin
käsien päälle asetetaan lämpöpuhalluspeitto, iv- ja huuhtelunesteet ovat
lämmitettyjä, käytetään lämmitettyä
hiilidioksidia ja pidetään CO2-kulutus
mahdollisimman alhaisena (runsaan
CO2-kulutuksen on todettu laskevan
potilaan lämpötilaa). Monitoroimme
rutiinisti potilaiden lämpötilaa otsaan
kiinnitettävällä ydinlämpömittarilla.
Laitteiden ja välineiden kuntoon asettaminen ennen leikkausta sisältää
laitteiden tarkastamisen, testaamisen ja alkuasetusten laittamisen (CO2insufflaattori: matala kaasuntäyttönopeus, paineasetus max 12mmHg),
diatermian neutraalielektrodin asettamisen turvallisesti ja mahdollisten
kontraindikaatioiden huomioimisen ja
kameran ja valolähteen välisen valkotasapainon tekemisen. Instrumenttien asianmukaisuus sekä kunto ja toimivuus tarkastetaan. Varmistetaan,
että laparoskooppisten instrumenttien päällysteet ja eristeet ovat kunnossa ja ehjiä.
Ergonomia ja työturvallisuus. Leikkausosastomme laparoskopiatorneissa on pääasiallisesti kaksi varrellista,
liikuteltavaa monitoria. Tarvittaessa
käytetään lisäksi erillistä sivumonitoria, kuten koko paksusuolen poistossa.
Leikkauksen aikana monitorit asetetaan leikkaustiimiä ajatellen ergonomisesti oikealle kohdalle ja korkeudelle. Leikkauksen edetessä niiden
paikkaa muutetaan tarpeen mukaan.
Laparoskooppisessa anteriorisessa
resektiossa laparoskopiatorni monitoreineen on potilaan vasemmalla puolella ja tarvittaessa endoskopiatorni
fiberosigmoideoskopiaa varten tuouu
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Esimerkkikuva laparoskooppisen peräsuolileikkauksen asennosta.
uu

daan sen viereen potilaan jalkopäähän.
Kirurgi ja assistentti ovat potilaan oikealla puolella laparoskopiavaiheen
aikana. Instrumenttihoitaja pöytineen
on potilaan jalkojen välissä. Tippateline asetetaan mahdollisimman ylös siten, että potilaan oikealla puolella on
tarpeeksi liikkumatilaa operatöörille
ja assistentille. Leikkaustaso asetetaan leikkaustiimiä ajatellen sopivalle
korkeudelle ja tarvittaessa käytetään
korokkeita. Leikkauksen avovaiheen
ajaksi toinen kirurgeista siirtyy potilaan vasemmalle puolelle. Ultraäänisaksea käytettäessä syntyy vesihöyryä, mikä huonontaa näkyvyyttä
vatsaontelossa. Höyryä poistetaan
troakaaren hanaan kiinnitettävällä hiilikuitufiltterillä, joka suodattaa höyryn
sisältämät partikkelit. Kulutettu hiilidioksidimäärä kirjataan ylös ja anestesiapuolta informoidaan, jos hiilidiok-

sidia kuluu paljon leikkauksen aikana, periaatteiden mukaisesti. Preparaatti
jotta se voidaan huomioida potilaan lähetetään patologille tuorenäytteenä.
Anastomoosin tekoa varten varataan
hoidossa.
alapöytä. Anastomoosi tehdään lapaLeikkausalueen desinfektiossa teh- roskopia-avusteisesti. Anastomoosin
dään laparotomia- ja alapesu. Ennen teon jälkeen laitetaan dreeni ja saatepesua laitetaan kestokatetri. Leikkauk- taan nostaa suoja-avanne, jos kyseessessa käytetään räätälöityä laparosko- sä on esimerkiksi matala anteriorinen
piapakkausta, jossa peittely sujuu yh- resektio. Leikkauksen lopussa valvoden muotoillun leikkausliinan avulla. va hoitaja tekee tarkistuslistan yhdesLeikkauksessa käytetään laparoskoop- sä koko tiimin kanssa.
pisia pehmeitä pihtejä ja avovaihetta varten varataan ns.laparotomiakori. Abdominoperineaalinen
Ennen leikkausta kirurgi tekee tarkis- excisio, peräsuolen poisto ja
tuslistasta aikalisän. Leikkauksen ensimmäisessä vaiheessa luodaan pneu- paksusuoliavanteen teko/
moperitoneum, irroitellaan kudoksia ja leikkausasennon luominen
katkaistaan suolen distaalipää, minkä
jälkeen siirrytään avovaiheeseen. Avo- Leikkausosastollamme tehdään abvaiheen aikana haavanlevittäjänä käyte- dominoperineaalisia excisioita eli petään haavansuojakalvoa ja instrumen- räsuolen poistoa sekä avoleikkauktointi toteutetaan syöpäleikkauksen sena että laparoskopia-avusteisesti.
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mahtuu jalkojen väliin. Hengitystyynyt asetetaan rintakehän molemmille
puolille pitkittäin. Tasoa kallistetaan
trendelenburgin asentoon ja pakaroita levitetään levein teipein. Jalat ja
kädet tuetaan turvavöin ja turvavyö
asetetaan myös kulkemaan potilaan
selän yli pehmustettuna. Kasvojen
alle asetetaan peilillinen päätuki, jossa on pehmeä reijällinen kasvosuoja.
Peilin avulla voidaan tarkkailla intubaatioputkea ja kasvoja. Leikkauksen
toisessa vaiheessa anuksen ympäri tehdään viilto ja peräsuolisyöpäresekaatti irroitellaan alakautta. Ennen
sulkua lantion pohjaa tukemaan ommellaan kudostuki.
Jos kudospuutosalue tulee leikkauksen jälkeen olemaan lantionpohjan
tyhjennyksen vuoksi laaja, gracilislihassiirre saatetaan joutua siirtämään
tukemaan lantionpohjaa. Tällöin leikHavainnekuva vatsa-linkkuveitsi- eli ”Jack knife”-asennosta.
kaukseen tulee mukaan plastiikkakirurgi. Leikkaus on monivaiheinen,
haasteellinen ja asettaa haasteita eri
Peräsuolen poiston lisäksi syöpäkas- putki. Ennen potilaan kääntöä vatsal- puhtausluokkien ja yhtenäisten leikvaimen laajuuden vuoksi saatetaan leen huomioidaan, että laskuputki ja kausalueiden vuoksi myös aseptiikalle
joutua tekemään myös virtsarakon paksusuoliavanne levyineen ja pus- ja instrumentoinnille. Leikkauksessa
poisto ja rakentamaan konduiitti. Täl- seineen pysyvät tukevasti ja turvalli- on mukana mahdollisuuksien mukaan
löin potilas on koko leikkauksen ai- sesti paikoillaan, lakana ei jää ryttyyn kaksi instrumenttihoitajaa.
kana yleensä gynekologisessa asen- vatsan alle, eivätkä kanyylit, infuusionossa. Samoin, jos syy leikkaukseen letkut ja virtsakatetri kiristy vaan py- Peräsuolen poistoja tehdään myös laon hyvälaatuinen. Leikkaus tehdään syvät tukevasti paikoillaan ja silmät paroskopia-avusteisesti. Tällöin leikkaksivaiheisena, kun diagnoosina on ovat kostutetut ja pysyvät kiinni myös kauksen 1. vaiheessa potilas on jyrkässä trendelenburgin asennossa
syöpä, ca recti. Leikkauksen ensim- käännön jälkeen.
oikea kylki kallistettuna alaspäin. Pomäisessä vaiheessa potilas on gynekologisessa asennossa jalat pehmus- Anestesialääkäri johtaa potilaan kään- tilaan käsissä olevat kanyylit ja intetuilla jalkatelineillä. Kädet lepäävät töä ja huolehtii potilaan hengitysteistä fuusioletkujen liitoskohdat ja hanat
pehmustetuilla käsitelineillä. Kädet ja päästä. Käännössä käytetään apu- pehmustetaan taitoksin ja kädet aseja jalat on tuettu pehmustetuin tur- na kahta poikkilakanaa, joista toinen tetaan potilaan kylkiä myöten pehvavöin. Silmät suojataan silmätipoin on valmiina potilaan selän alla ja toi- musteet sisältävän pitkän liinan avulja teipein. Asennonlaitossa käytetään nen poikkilakana kääntäessä potilaan la. Jotta potilas ei liikkuisi ääriasennon
pehmustettua patjaa pidennetyillä pa- päällä. Kääntö on ergonominen ja po- vuoksi leikkauksen aikana leikkaustakaraosilla, jottei tason reuna painaisi tilaalle turvallinen. Opettelimme sen solla, pehmustettuja olkatukia käytepotilaan nivustaipeita/etureisiä, koska yhdessä osastotunneilla työfysiote- tään tukemaan potilasta. Tyhjiöpatjaa
leikkauksen toisessa vaiheessa poti- rapeuttien kanssa. Koko hoitohenki- ei käytetä potilaan alla, koska olemlas käännetään vatsalinkkuasentoon. lökunta osallistui harjoituksiin, joissa me todenneet sen olevan hankala vatPatjan päällä on lämpöpatja.
jokainen pääsi harjoittelemaan poti- salinkkuasentoon käännön aikana.
laan kääntöä käytännössä ja kokeile- Leikkauksen toisessa vaiheessa potiEnnen leikkauksen varsinaista alka- maan myös potilaan roolissa olemista. las käännetään vatsalinkkuasentoon
mista peräaukko suljetaan ompeleil- Samalla tavoin harjoittelimme yhdes- kuten avoleikkauksessa ja jatketaan
la. Leikkauksen 1. vaiheessa perä- sä tyhjiöpatjan käyttöä. Erittäin suosi- leikkausta avoleikkauksena alakautta.
Potilaan lämpötaloudesta huolehdimsuoli irroitellaan vatsaontelon kautta teltava käytäntö.
me samoin menetelmin kuin anteriomahdollisimman alas lantion pohjalle asti, tehdään pääteavanne, jon- Vatsalinkkuasennossa jalkoja koukis- risessa resektiossa.n
ka ympärille asetetaan profylaktinen tetaan alaspäin ja asetetaan telineilkudostukiverkko, ja laitetaan lasku- lä hieman haralleen, jotta operatööri
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Hoitoisuusluokitus perioperatiivisissa yksiköissä

-Sairaanhoitajat tekevät tietoa
Satu R auta

esh, TtM
hoitotyön kliininen asiantuntija
HUS Hyks ATeK

Tarja Vesanen

esh, TtM
projektipäällikkö
HUS Tietohallinto

HOITOISUUDELLA tarkoitetaan potilaan
yksilöllisen hoitotyön tarpeen arviointia
suhteessa hoitajan tekemään työhön. Se
on potilaan arvioitua määrällistä ja laadullista riippuvuutta hoitohenkilöstöstä (1) eli eri potilasryhmien tarvitseman
hoidon määrän ja vaativuuden määrittelyä laadun arvioimiseksi, henkilöstön mitoittamiseksi ja/tai hoitotyön kustannusten selvittämiseksi (2).
HOITOISUUSLUOKITUKSELLA tarkoitetaan potilaan yksilöllisen hoidon tarpeen
ja hoitotoimenpiteiden mittaamista tiettynä ajanjaksona. Tarkoituksena on määritellä, paljonko hoitohenkilökuntaa tarvitaan, jotta voitaisiin vastata potilaiden
hoidon tarpeeseen (1).
HOITOISUUSLUOKITUSJÄRJESTELMÄLLÄ arvioidaan hoitajien työmäärää tavoitteena laskea sekä arvioida optimaalinen
henkilöstötarve (3).

Hoitotyön henkilöstömääristä ei ole
saatavilla riittävästi tutkittua tietoa.
Hoitotyön henkilöstömitoitus perustuu edelleen lähinnä historialliseen
perinteeseen. Kuitenkin toimintaympäristö on muuttunut monella tapaa.
Hoitokäytäntöjen ja teknologian kehittyessä potilaiden hoitoja on siirtynyt paikoista toisiin. Sairaanhoitajien
tehtäväkuvat ovat laajentuneet. Tämä
on osaltaan muuttanut ja lisännyt työn

vaativuutta. Vaatimukset sairaanhoitajien asiantuntijuudelle, osaamiselle ja työn itsenäisyydelle ovat kasvaneet (5).
Tietoa hoitotyön osuudesta tarvitaan.
Hoitoisuusluokitusjärjestelmän käytön odotetaan tuovan tarvittavaa lisätietoa. Sen käyttömahdollisuudet
ovat monipuoliset ja saadun tiedon
hyödyntäminen on mahdollista hoito-

RAFAELA™ -järjestelmä
sisältää kolme mittausnäkökulmaa
PERIHOIq-hoitoisuusluoki- Päivittäinen henkilöstöresurs- PAONCIL
tusmittari

•

luokittelun
potilasta

sitieto

tekevät

•

hoitava(t)

sairaanhoitaja(t)

hoi-

tamistaan potilaista

henkilöstöresurssitiedon

•

luokitteluun

laskee osastonhoitaja tai

tuvat

hänen

määrittävät

valtuuttamansa

vastaa)

henkilö päivittäin

osallis-

sairaanhoitajat
(esimies

yksikköönsä

yksilöllisen optimaa-

•

potilas arvioidaan hoi-

huomioidaan se henkilös-

lisen hoitoisuustason

don eri osa-alueilla to-

tön määrä, joka on osal-

(= taso, jolla potilaat

teutuneen

listunut välittömään tai

saavat hyvää ja laadu-

välilliseen hoitotyöhön

kasta hoitoa ja hoitajat

hoitotyön

perusteella

•

•

arviot pisteytetään ja

ehtivät pitää lakisää-

esitetään erialisin tun-

teiset taukonsa)

nusluvuin

•

Johdanto
Hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla tuotetaan tietoa muun muassa hoitotyön kuormittavuudesta, potilaiden
hoitoisuudesta suhteessa henkilöstöresursseihin ja sairaanhoitajien jaksamisesta työssään. Tietoa voidaan
käyttää hallinnollisena työkaluna, jonka tarkoituksena on optimoida henkilökuntaresurssit potilaiden hoidon
tarpeiden mukaan (4).

kerrotaan myös muista kuin potilaasta johtuvista,

työvuoron

kuormitukseen
kuttavista
kuten

vai-

tekijöistä,

opiskelijoista,

yhteistyön sujumisesta jne.

Kuvio 1. RAFAELA™-järjestelmä ja sen kolme mittausnäkökulmaa
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työn kaikilla tasoilla leikkaus- anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä.
Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan
hoitoisuusluokitusjärjestelmän periaatteita ja hyötyjä leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajien
näkökulmasta.

PERIHOIq osana
RAFAELA™-järjestelmää
Leikkauspotilaiden hoitoisuuden arviointi on vielä uusi asia suomalaisessa
perioperatiivisessa hoitotyössä. Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla hoidettujen potilaiden hoitoisuuden arviointi on ollut arkipäivää jo yli kymmenen
vuoden ajan. Perioperatiiviseen ympäristöön ei ole ollut tarjolla yhtenäistä hoitoisuusluokitusmittaria. Tarve
saada potilaiden hoitoisuus arvioitua
ja siten sairaanhoitajien tekemä työ
näkyväksi myös leikkaus-, anestesia-, ja päiväkirurgisissa yksiköissä
oli kuitenkin ilmeinen. Tähän tarpeeseen kehitettiin PERIHOIq-mittari. Se
on tarkoitettu käytettäväksi erityyppisillä leikkausosastoilla hoidon kaikissa vaiheissa (pre-, intra- ja post). Kyseessä on odotettu ja toivottu työkalu,
joka mahdollistaa oman työn arvioimisen. Sairaanhoitajilla on halu hoitaa
potilaansa hyvin ja heille on annettava
tähän mahdollisuus. On varmistettava sellainen toimintaympäristö, jossa
potilaan hyvät hoitotulokset turvataan.
Vuodesta 2013 alkaen PERIHOIq-mittari on ollut tarjolla osana RAFAELA™järjestelmää. Se tuottaa tiedon toteutuneesta hoitotyöstä suhteessa
käytettävissä olevaan hoitohenkilöstön määrään. Järjestelmän avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos
vastaamaan potilaiden hoidon tarvetta. Tarkoituksena on määrittää, paljonko hoitohenkilökuntaa tarvitaan,
jotta voitaisiin vastata potilaiden hoidon tarpeisiin.
RAFAELA™-järjestelmä sisältää kolme erilaista mittausnäkökulmaa: 1)
hoitoisuusluokitusmittarin, 2) päivittäisen henkilöstöresurssitiedon ja 3)
mittauksen, jonka avulla määritetään
yksikölle optimaalinen hoitoisuuden
taso (PAONCIL / Professional Assessment of Nursing Care Intensity Level).
(Kuvio 1.)
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HYVÄN HOIDON LAATUTASO

•

määritellään hyvän hoidon kriteereillä

•

on yksikön sairaanhoitajien yhteinen näkemys hyvästä ja laadukkaasta hoidosta

•

sisältää potilaiden hyvän hoidon saamiseksi tarvittavat hoitotyön toiminnot

•

taustalla ovat arvot, eettinen toiminta ja tavoiteltavuus

•

toimii hoitajan apuvälineenä oman työn arviointiin

•

toimii perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen apuvälineenä

•

perustuu näyttöön

•

on realistinen ja arjessa saavutettavissa

Kuvio 2. Hyvän hoidon laatutaso.

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän tuottaman tiedon luotettavuutta varmistetaan rinnakkaisluokittelun avulla.
Käytännössä rinnakkaisluokitus tehdään, kun mittarin käyttö osataan ja
luokittelu yksikössä on kattavaa. Rinnakkaisluokittelu tehdään ennalta sovittuna ajanjaksona. Jakson aikana
kaksi sairaanhoitajaa luokittelee itsenäisesti saman potilaan, ja näiden arvioiden yhteneväisyyttä verrataan toisiinsa. Kun rinnakkaisluokituksella on
varmistettu mittarin riittävän yhdenmukainen käyttö yksikössä, voidaan
kerättyä tietoa pitää luotettavana ja
hyödyntäminen mahdollistuu.
Osana RAFAELA™-järjestelmää määritellään yksikköön hyvän hoitotyön
laatutaso (Kuvio 2). Sen toteutumista arvioidaan hyvän hoidon kriteerein.
Kriteerien sisältö tarkennetaan yksikkökohtaisesti. Ne perustuvat kyseisen yksikön hoitohenkilökunnan
yhteiseen näkemykseen hyvästä hoidosta. Kriteerien tulee olla kaikkien
tiedossa ja niitä käytetään esimerkiksi rekrytoinnissa, opiskelijaohjauksessa ja perehdytyksessä. Hyvän hoidon kriteerit tehdään jo järjestelmän
käyttöönottovaiheen aikana, sillä niitä tarvitaan PAONCIL-mittauksessa.
PAONCIL-mittausjakson aikana jokainen sairaanhoitaja arvioi työvuoronsa

päätteeksi, miten hyvin hän on pystynyt hoitamaan potilaansa näiden kriteerien mukaan.

Tieto muuttuu raporteiksi
Hoitoisuusluokitus tuottaa monipuolisesti tietoa hoitohenkilökunnan tekemästä hoitotyöstä. Luokittelemalla hoitamansa potilaat sairaanhoitajat
tuottavat ns. dataa. Tietoa muodostuu, kun tätä dataa käsitellään ja sille annetaan merkitys raporttien muodossa. Näin sairaanhoitajat kertovat
tekemästään työstä ja saavat äänensä kuuluviin. On hyvä tiedostaa, että
tämä on vaikuttamista ja osallistumista omaa työtä koskevaan päätöksentekoon.
RAFAELA™-järjestelmän
pohjana
on tieto, jonka sairaanhoitajat asiantuntijoina ja hoitotyön ammattilaisina
tuottavat arvioidessaan hoitamiensa
potilaiden hoitoisuutta. Nyt myös leikkaus- ja anestesiahoitajilla on mahdollisuus arvioida hoitamiaan potilaita
ja tekemäänsä työtä, koska PERIHOIq
on perioperatiivisen hoitotyön oma
mittari. Se muuttaa luuloja tiedoksi ja
näkymätöntä näkyväksi.
uu
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Tieto on hyödynnettävissä vain, kun
kaikki yksikön sairaanhoitajat luokittelevat ja kaikki yksikössä hoidetut potilaat luokitellaan. Raportit ovat käyttökelpoisia, kun tiedon luotettavuus
on varmistettu rinnakkaisluokittelulla.

Sairaanhoitaja hyötyy
Tähänastisissa käyttöönotoissa on
huomattu, että järjestelmän tuottamia
raportteja voidaan käyttää omassa
yksikössä myös arjen työssä, esimerkiksi perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen tukena tai perusteluna koulutuksiin pääsemiselle. Käyttökelpoisia
tietoja saadaan raporteista, joista voidaan helposti ja nopeasti katsoa halutuilla aikaväleillä vaikkapa, millaisia
potilaita yksikössä hoidetaan ja miten
hoitoisia he ovat. Toisia raportteja voidaan ottaa keskusteluun ja miettiä yhdessä, mitä hoitotyön sisältö on tässä
yksikössä ja mitä toimia ja asioita pitää osata erityisen hyvin ja miten hoitotyön eri osa-alueet painottuvat.
Ammatillinen keskustelu on lisääntynyt sekä salitiimin välillä että yksikön
sisällä. Hoitotyön sisällön ja tulosten
erittelyä ja analysointia on tehty sekä
toimintatapoja ja -prosesseja on tarkasteltu. Parhaimmillaan tämä kaikki
edistää ja tukee potilaslähtöistä ajattelua: teemmekö oikeita asioita?
Sairaanhoitajia hyödyttää hoitoisuusluokitusjärjestelmän tuottama tieto
siitä, onko yksikön työmäärä tasapainossa verrattuna henkilökuntamäärään. PAONCIL-mittauksen avulla sairaanhoitajat kertovat jaksamisestaan
työssä ja työpäivän sujumisesta. PAONCIL-mittarin avulla arvioidaan potilaiden tarpeista johtuvaa työkuormaa.
Sen lisäksi sairaanhoitajat voivat tuoda julki muita työkuormitusta lisääviä
tai vähentäviä tekijöitä. Ne ovat tärkeää tietoa koko työyhteisölle. Ne tuovat
näkyviin asioita, joihin on puututtava ja joille on tehtävä jotain. Toisaalta
samalla saadaan tietoa yksikön vahvuuksista ja työyhteisöä voimaannuttavista tekijöistä. Tieto muuttuu merkitykselliseksi kuitenkin vasta, kun
sitä osataan käyttää.
RAFAELA™-järjestelmä on pohjimmiltaan kehitetty henkilöstöresur-

soinnin työkaluksi. Optimaalisesti mitoitettu henkilöstö tarkoittaa sitä, että
työmäärä jakautuu oikeudenmukaisesti ja tasaisesti, jotta estetään liiallisen työmäärän haitalliset vaikutukset.
Näin turvataan potilaiden hoitotulokset, varmistetaan hoitajien työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen sekä
taataan toiminnan taloudellinen tehokkuus. Liian vähäinen hoitajamäärä kasvattaa työmäärää, heikentää
hoitotyön laatua (6,7) ja lisää hoitajien
sairauspoissaoloja (8). Henkilömitoituksen tulee mahdollistaa myös hoitotyön kehittyminen ja toiminta, jonka
avulla houkutellaan kouluttautumaan
hoitotyön ammatteihin ja pysymään
alalla (9).

Potilas hyötyy

Tärkeintä on pitää mielessä hoitamisen perustehtävä, myös hyödyistä puhuttaessa. Siksi hoitoisuusluokitusjärjestelmän
hyödyntämisen
tärkein näkökulma on se, että miten
tämä kaikki hyödyttää potilasta. Silloin, kun yksikön potilaiden hoidon
tarpeet ja hoitohenkilökunnan määrä
ovat tasapainossa, potilailla on mahdollisuus saada hyvää ja laadukasta
hoitoa. Potilaan näkökulmasta hyvä
hoito on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä. Leikkauspotilaiden osalta on todettu, että potilaan kokemus hyvästä hoidosta tarkoittaa hyvää oloa ja
vointia (mahdollisimman vähän kipua
ja pahoinvointia, lämmöstä huolehHoitoisuusluokitusjärjestelmän tuot- timista, puhtautta ja mukavaa asentamaa tietoa voidaan hyödyntää myös toa), intimiteettisuojasta huolehtimisyhdistämällä sitä muihin toimintaa ta, kuulluksi ja arvostetuksi tulemista,
kuvaaviin tunnuslukuihin, esimerkiksi ystävällistä kohtelua, uskallusta kerpotilaiden ja toimenpiteiden lukumää- toa vointiin liittyvistä asioista, luottarät, sairauspoissaolot, salien vaihto- musta hoitavaan henkilökuntaan ja
ajat, potilastyytyväisyys, opiskelija- ja sen ammattitaitoon sekä riittävää tiehoitajapalautteet sekä läheltä piti- ja donsaantia (10).
vaaratapahtumailmoitukset. Tiedon
käyttäminen päätöksenteon tukena Sairaanhoitaja
edellyttää aina, että raportteja tul- vastuuhenkilönä
kitaan suhteessa kunkin yksikön toiRAFAELA™-järjestelmän käyttöönotmintaan.
to edellyttää koulutusta. Koko henkiRAFAELA™-järjestelmän
hyödyn- lökunnalle pidetään yleinen info järtämismahdollisuudet ovat kuitenkin jestelmän perusasioista. Esimiehet ja
enemmän kuin sen näkeminen pelk- vastuuhenkilöiksi nimetyt saavat pekänä henkilöstöresursoinnin työka- rusteellisemman koulutuksen, josluna. Hoitoisuusluokitusjärjestelmän sa harjoitellaan mittarin käyttöä ykpotilastapauksien
käyttöönotto yksikössä tarjoaa sai- sikkökohtaisten
raanhoitajille mahdollisuuden amma- pohjalta. Vastuuhenkilöiden keskeitilliseen kehittymiseen ja hoitotyön seksi tehtäväksi jää mittarin jalkautkehittämiseen. Jo oman yksikön työs- taminen kollegojen pariin. Tehtävä on
kentelytapojen jatkuva arvioiminen pi- haasteellinen ja vaatii onnistuakseen
tää yllä kehitystä ja auttaa löytämään positiivista suhtautumista asiaan, sikeinoja tehdä asioita yksinkertaisem- toutumista, esimiehen tukea ja aikaa
min, tehokkaammin ja paremmin. Jo- tehtävän hoitamiseen.
kaisessa yksikössä on yhdessä mietittävä, mitä järjestelmän tuottama tieto Vastuuhenkilöt kouluttavat muun hoijuuri meidän yksikössä tarkoittaa ja tohenkilökunnan mittarin käyttöön. Ei
miten sitä voitaisiin hyödyntää. On esi- ole yhdentekevää, miten kouluttamitettävä muun muassa seuraavia kysy- nen tapahtuu. Uuden asian vieminen
työyhteisöön tarkoittaa vastuuhoitamyksiä:
jille myös selviytymistä haasteista,
jotka liittyvät työtovereiden asentei• Mitä tämä tieto kertoo meistä?
• Mitä me teemme saadulla tiedolla? siin, työyhteisön toimintakulttuuriin ja
osaamiseen. Kouluttaminen ja opet• Mitä me voimme muuttaa?
taminen eivät ole vain sanojen aset• Mihin tämä tieto meidät vie?
tamista peräkkäin ja asian kertomista.
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Vastuuhenkilönä toimiminen
tarkoittaa laajan vastuualueen hallintaa ja tehtävät vaihtelevat kouluttamisesta järjestelmän ylläpitotehtäviin.
RAFAELA™-järjestelmä on ottamassa
ensi askeleitaan suomalaisessa anestesia- ja leikkaushoitotyössä, ja vastuuhenkilöillä on yksikköjensä edustajina ainutlaatuinen mahdollisuus
olla tekemässä jotain uutta. Yksikköjen esimiehet, vastuuhenkilöt ja potilaita luokittelevat sairaanhoitajat ovat
Vastuuhenkilöt huolehtivat järjestel- mukana kehittämässä PERIHOIqmään liittyvästä tiedottamisesta yksi- mittaria ja järjestelmää yhdessä yhä
köissään. He vastaavat osaltaan myös toimivammaksi.n
järjestelmän ja mittarin oikeasta ja Artikkeli julkaistu myös Spiriumissa 2/2015
laadukkaasta käytöstä. Hoitoisuusasioihin paneutumien tukee ja kan- LÄHDELUETTELO
nustaa vastuuhenkilöiden taitoa yllä- 1. http://www.hoidokki.fi/index
pitää keskustelua hoitotyön sisällöstä php?MITform=sanat_puu&id=6298 Viitattu 30.3.15.
ja esittää vaihtoehtoja toiminnan ke- 2. Partanen P 2002. Hoitotyön henkilöstön mitoitta
minen erikoissairaanhoidossa. Väitöskirja. Kuopion
hittämiseksi. Se on myös kykyä näh- yliopisto.
dä, halua tehdä, joko vähän tai paljon 3. Fagerström L & Rauhala A 2003. Finnhoitoisuus
– hoitotyön benchmarking. Projektin loppuraportti
paremmin! (11).
2000–2002. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Se on ihmisiin vaikuttamista, innostamista ja taitoa saada ihmiset mukaan
uuteen asiaan. Vastuuhenkilöiden vakuuttavuus tehtävässään syntyy asian hallinnasta ja asiantuntemuksesta
sekä tilannetajusta. Vastuuhoitajana
oleminen mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen oman organisaation sisällä ja jopa
valtakunnallisesti järjestelmän käyttäjien kesken.

SEE MORE – tREat bEttER
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4. FCG: http://www.rafaela.fi Viitattu 30.3.15.
5. Fagerholm N 2014. Sairaaloiden somaattisten
poliklinikoiden hoitotyön henkilöstömitoitus –
tunnusluku-ja asiantuntijaperusteinen mallinnus.
Väitöskirja. Kuopion yliopisto.
6. Aiken L H, Clarke S P, Sloane D M, Sochalski
J &Silber J H 2002. Hospital Nurse Staffing
and Patient Mortality, Nurse Burnout and Job
Dissatisfaction. JAMA 288 (16), 1987–1993.
7. Pearson A, O´Brien-Pallas L, Thompson D,
Doucette E, Tucker D, Wiechutla R, Lon L, Porrit
K & Jordan Z 2006. Systematic Evidence review
of evidence on the Impact of Nurse Workload and
Staffing on Establishing Healthy Work Environments.
International Journal of Evidence Based Healthcare
4, 337–384.
8. Rauhala A, Kivimäki M. Fagerström L. Elovainio
M, Virtanen M, Vahtera J, Rainio A-K, Ojaniemi K
& Kinnunen J 2007. What degree of work overload
is likely to cause increased sickness absenteeism
among nurses? Evidence from RAFAELA patient
classification system. Journal of Advanced Nursing
57(3), 286–295.
9. Pitkäaho, T 2011. Hoitotyön henkilöstömitoitus
ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon
toimintaympäristössä. Väitöskirja. Kuopion Yliopisto.
10. Leinonen T 2002. The Quality of Perioperative
Care. Developing a Patient-Oriented Measurement
Tool. Väitöskirja. Turun yliopisto.
11. Tuominen S 2014. Luova järkevyys. Arkisen
luovuuden ylistys. Otava.

3D ja thunDerbeat vievät laparoskopian uudelle ulottuvuudelle –
tarkempaa näkyvyyttä ja parempaa hemostaasia.
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Leikkaussalikierroksella 1: Keski-Suomi

Jyskylän leikkuri
Jyri Hiltunen

Sh
Jyväskylän Keskussairaala

PIIP, PIIP, PIIP. Kello on 05.30 ja uusi
uljas päivä tekee tuloaan. Ei muuta kuin ylös ja ulos metsään Limpun
kanssa. Parasta aamulenkki-seuraa tuo bouvier-poika. Aamupala ja
autoon. Tynkkynen (Nissan Micra 1.0
green) murahtaa pirteästi käyntiin,
niin kuin aina. Työmatka täältä maalta
Keski-Suomen isolle kirkolle kestää
vajaan puolituntia. Punatiilinen iso talo
kylpee jo aamuauringossa kun kävelen parkkipaikalta pukkarille. Miesten
pukuhuoneessa leikkausosasto kolmosella on siisteys- ja käytösetiketti kuin armeijan harmaissa. Jos unohdat vaatteitasi penkille tai lattialle, voit
olla varma, että ne on teipattu kattoon
tai tiukalla solmulla ilmastointiputkien päällä. Ei ole tavatonta, että kirurgien työkengät ovat napakassa kymmenen kengän teippipaketissa, jos
ovat jättäneet keskelle lattiaa lojumaan. Näitä miesten juttuja. Eli paikka on pysynyt siistinä kun kaikki oppivat nopeasti tavoille.
Itse työskentelen leikkausosasto kakkosella. Meillä on kolme eri leikkausosastoa, jotka sijaitsevat eripuolilla
taloa. Ykkösellä tehdään pehmytkudoskirurgiaa, korvia, uroa, gyneä,
ERCP:t ja leukakirurgiaa. Kakkosella on pääsääntöisesti ortoa, traumaa,
verisuonia, gastroa ja sectioita. Kakkonen on myös päivystysosasto 24/7.
Päivystys hoidetaan yhdellä tiimillä
ja paikataan tarvittaessa lisätyö-tiimillä. Kolmonen (entinen osastoni )
on päiväkirurginen ja LEIKO -osasto.
Siellä tehdään myös pääosa lastenkirurgiasta, rytminsiirtoja ja ECT:t heräämössä aamutuimaan. Kolmosella
on kuusi salia ja muilla osastoilla on
kahdeksan salia. Osa kakkosen hoitajista kiertää säännöllisen epäsäännöllisesti muilla osastoilla. Väestömäärä
Keski-Suomessa on noin 250 000. Joten töitä meillä on riittänyt.

Jyri itte.

Leimaan itseni töihin ja kipaisen omalle osastolle. Moikkaan Kirsiä keskustassa matkalla suunniteltuun saliini.
No Kirsihän toteaa, että äläpäs menekään sinne. Traumasalista on joku kipeänä ja pääset sinne. Oma osaamiseni on painottunut traumapuolelle. Ja
sehän tuntuu silloin kotoisammalta
työskennellä ”kakskutosessa” (meidän traumasali). Leikkauspuolen hoitajilla on useimmilla se pääosaamisalue joltain erikoisalalta. Minulla se on
trauma. Eli lantionmurtumaa pukkaa
tälle päivälle. Tilastojen valossa me
teemme toiseksi eniten lantionmurtumia Suomessa. Vaksi onkin jo kärppänä paikalla virittelemässä vetotasoa ja eilinen traumakoordinaattori
on ehtinyt kerätä suurimman osan tavaroistakin valmiiksi. melkein valmiiseen pöytäänhän tässä pääsi;). Meillä
on mahdollisuuksien mukaan ortolla,
gastrolla ja traumoilla koordinaattori,

jonka tehtävänä on hoitaa tilaukset ja
kerätä tavarat valmiiksi vaihtojen nopeuttamiseksi. Ja onhan kaikki muutkin juoksevat asiat koordiksen vastuulla. Koordisvuorossa työskentelee
hivenen kokeneempi kollega vuoron
perään.
Salissa on kaksi leikkaushoitajaa ja
anestesiahoitaja. Mahdollisuuksien
mukaan myös lääkintävahtimestari on
avustamassa ainakin aloituksissa ja
lopetuksissa. Vaksit eivät työskentele päivystysaikoina. Ainahan täällä on
nuorekas meininki, mutta tällä hetkellä myös ikärakenne hoitajien keskuudessa on nuorenemaan päin. Uudet
hoitajat ovat urheasti ottaneet ”tonttia”
ja hyvällä menestyksellä. Ei muuta
kuin naputtamaan tuota tietokonetta
käyntiin ja ohjelmia auki. Enimmillään
esim. isommassa selkäleikkauksessa minulla on kahdeksan eri ohjelmaa
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auki. Ja minä kun olen melkoinen dinosaurus tällä teknologian aikakaudella. Mutta hammasta purren on nämäkin jutut jotenkin opittu. Potilasta
saliin ja anestesiavitja päästetään irti.
Potilas uneen ja asennon laittoon kokeneen vaksin johdolla. Pesut ja peittelyt jo menossa, joten pyydän passaria soittamaan Heikin ja Katin paikalle.
Kirurgeille takit niskaan ja rukkaset
kouraan. Pientä vinoilua Heikille ja
saan tietysti täyslaidallisen takaisin.
Eikä Katikaan jää hiljaiseksi, kirurgien kovin jätkä kun on. Tsekkilistan tarkastus ja sitten on puukko jo luovutettu osaaviin käsiin.
Meille on jostain syystä päätynyt lääkärien ammattiryhmään varsin osaavaa porukkaa. Muutama ihan erikoisalansa huippu. Tämä on meidän
hoitajien näkökulmasta tarkoittanut
paljon uutta opittavaa. Potilaat, jotka
olisi vielä muutama vuosi sitten lähetetty yliopistosairaalaan, leikataan nyt
meillä. Tällainen vanha kehäraakki on
joutunut pari kertaa hivenen ihmetyk-

Nivustyräleikkaus suoliresektiolla menossa.
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sen valtaan kaikkien uusien ”kotko- Instrumentit kärryyn, soitto välinetusten” kanssa. Mutta eihän se oppi huoltoon ja sairaala-apulaisille. Käsipesu ja sapuskalle. Meillä on mahdolojaan kaada.
lisuus syödä eväitä kahviossa tai käydä
Muutamaa tuntia, ringeriä, ruuvia ja le- alakerrassa ruokalassa. Ruokalassa
vyä myöhemmin alkaa viimeinen tikki sapuska pääsääntöisesti hyvin vesi- ja
olla paikallaan. Loppukuvat C-kaarel- porkkanapitoista, joten varsin tervetla ja haavojen peittely. Anestesialää- tä siis. Kirsi on saanut listalle nilkkakäri hipsii paikalle ja kirurgit lähtevät murtumapotilaan, joten ei muuta kuin
sanelemaan kiitoksien kera. Käydään sorvin ääreen. Tosin iltavuoro tulee
passarin kanssa läpi vielä pari kohtaa päästämään meidät kotiin ennen kuin
leikkauksesta ja puretaan peittelyi- leikkaus loppuu. Raportti illan sankatä samalla. Kellohan on jo aika paljon. reille ja pukkarin kautta kohti TynkMeni ruokatauko taas vähän myöhäi- kystä. Kotona taas koiran kanssa haseksi. Esko tulee naapurisalista jelp- kemaan pikkuista neitiä hoidosta ja
paamaan siirrossa ja samalla kertoo isomman neidin läksyjen tarkastukuusimmat käänteet NFL:n draftis- seen. Jos jotain on jäänyt mieltä astä. Vaikka naisten kanssa on toki kiva karruttamaan, saa sen pois korvien
työskennellä, on kuitenkin mukava vä- välistä illalla tappelutreeneissä.
lillä päästä juttelemaan näistä miestenkin jutuista. Kahden tytön isänä on Tämä oli minun päiväni meidän Jypinelämä melkoista oppositiossa elämis- kylän leikkurissa. Monta kymmentä. Sekä töissä että kotona . Ja jous- tä muuta tarinaa syntyi työkaverieni
tavaksi olen oppinut, naisilla kun on taholta samana päivänä ja teidän luoikeus muuttaa mieltään tasalta ja kijoidenkin tarinat siihen päälle, joka
päivä.n
puolelta ja pari kertaa siinä välissä.
T: Hottishoitsu Jyri Hiltunen
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Lapsipotilaan kokema
preoperatiivinen leikkauspelko
Satu A honen

TtK, TtM-opiskelija
HUS HYKS ATeK, Anestesia- ja leikkausosasto, K
Jorvin sairaala

Tutkimusten mukaan lapsipotilaan kokemalla leikkauspelolla on kauaskantoiset negatiiviset vaikutukset potilaiden kokemuksiin leikkaushoidosta,
kirurgisesta toimenpiteestä toipumiseen sekä postoperatiivisten infektioiden esiintymiseen. Leikkauspelko lisää kirurgisten toimenpiteiden
komplikaatioiden riskiä, suurentaa
kipulääkityksen tarvetta sekä hidastaa leikkauksesta toipumista. Tutkimustulokset osoittavat, että noin 50–
70% leikkausta odottavista lapsista
kärsii huomattavasta toimenpiteeseen liittyvästä pelosta hoitoa edeltävässä vaiheessa. Lasten kokeman
toimenpidettä edeltävän vaiheen pelon on todettu olevan yhteydessä useisiin postoperatiivisiin ongelmiin kuten
toipumisvaiheen ahdistuneisuuteen,
eroahdistukseen,
syömishäiriöihin,
kasteluun ja painajaisuniin. (Fortier
2011, Prichard 2010.) Tutkimusten mukaan leikki-ikäiset lapset kokevat hoitotoimenpiteet, injektiot ja leikkaukset
pelottavimmiksi asioiksi sairaalassa
(Salmela 2010). Lasten leikkauspelkoa
on tutkittu paljon ja sen lievittämiseen
on kehitetty erilaisia hoitotyön interventioita maailman laajuisesti. Leikkauspelkoa lievittävillä hoitotyön keinoilla voidaan vaikuttaa leikkauksen
onnistumiseen ja potilaan toipumiseen myönteisellä tavalla. (LeRoy ym.
2003, Pritchard 2010.)

toimenpidettä vaikuttaa leikkauksen
jälkeisten komplikaatioiden vähenemiseen, parempien hoitotulosten saamiseen, hoitoaikojen lyhenemiseen
sekä tätä kautta terveydenhoidon
kustannusten pienenemiseen. Leikkauspelon tutkiminen ja hoitotyön interventioiden kehittäminen sen lievittämiseksi on ajankohtaista ja tärkeää
myös kansantaloudellisesta näkökulmasta. (Justus ym. 2006, Mitchell 2009,
Salmela 2010.)
Lasten kokemusmaailmaa tutkittaessa lasten omat subjektiiviset näkemykset tulisi ottaa huomioon. YK:
n lastenoikeuksisen julistuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista itseään ja osallistua häntä koskevaan
päätöksentekoon (United Nations 1989).
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että potilas saa osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tämä laki koskee myös
lapsipotilaiden hoitoa ja velvoittaa
hoitavan henkilökunnan noudattamaan potilaan itsemääräämisoikeutta (785/1992.)

Lasten preoperatiivisen vaiheen leikkauspelon tutkiminen on tärkeää, jotta saataisiin mahdollisimman paljon
kokemuksellista tietoa lasten leikkauspeloista hoitotyön käyttöön, kirurgisten lapsipotilaiden hoidon suunnitteluun, lapsipotilaille soveltuvien
interventioiden kehittämiseen sekä
hoidon laadun parantamiseen. Tutkimustiedon hankkiminen lasten leikkauspeloista, auttaa hoitotyöntekijää
eläytymään lasten kokemusmaailHoitohenkilökunnan rooli potilaan ko- maan ja pyrkimään kohti lapsikeskeiskeman leikkauspelon tunnistamises- tä hyvää hoitoa. (Flinkman & Salanterä
sa ja lievittämisessä on tärkeä ja vuo- 2004, Salmela 2010.)
rovaikutussuhde potilaan ja hoitajan
välillä merkittävä. Potilaan psykososi- Tämän kandidaatin tutkielman tarkoiaalisiin tarpeisiin vastaaminen hoito- tus oli kirjallisuuskatsauksen avultyön keinoin ja potilaan omien voima- la kuvailla mitä hoitotieteellistä tutkivarojen tukeminen ennen kirurgista musta on tehty 6-12 –vuotiaiden lasten

kokemasta leikkauspelosta ennen kirurgista toimenpidettä ja kuinka lasten oma näkökulma on huomioitu tutkimuksissa.
Tutkimuskysymykset olivat:
• Mitä hoitotieteellistä tutkimusta
on tehty lapsipotilaan kokemasta
preoperatiivisesta leikkauspelosta?
• Miten lapsen oma näkökulma kuvataan tutkimuksissa?
Valtaosa tähän kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista oli erilaisilla menetelmillä toteutettuja
interventiotutkimuksia, joiden tarkoituksena oli kokeellisella tai quasi-kokeellisella tutkimusasetelmalla tutkia
lapsipotilaiden ja heidän vanhempiensa preoperatiivisen pelon lievittämiseen kehitettyjä hoitotyön interventiota, niiden keskeisiä osa-alueita sekä
niiden vaikuttavuutta lapsipotilaan
leikkauspelon lievittämisessä. (Brewer ym. 2006, Costa Fernandes & Arriaga 2010, Felder- Puig ym. 2003, Fincher
ym. 2012, Klemetti ym. 2010, Li 2007, Li
ym. 2007, Vagnoli ym. 2005.)
Useassa tutkimuksessa oli tarkasteltu vanhempien vaikutusta lapsen kokemaan preoperatiiviseen pelkoon.
Myös vanhempien roolia ja läsnäolon
merkitystä oli tutkittu lasten valmistamisessa kirurgiseen toimenpiteeseen. (Bray ym. 2012, Costa Fernandes & Arriaga 2010, Felder- Puig ym.
2003, Fincher ym. 2012, Li 2007, Li ym.
2007, Vagnoli ym. 2005.) Lasten ja heidän vanhempiensa välistä emotionaalista yhteyttä pidettiin tärkeänä. Kirurgiseen toimenpiteeseen menevän
lapsen vanhempien ahdistusta, pelkoa sekä stressireaktiota oli tutkittu monin tavoin sillä niiden katsottiin
aiemman kliinisen tutkimuksen perusteella olevan yhteydessä lapsen kokemaan leikkauspelkoon. Osa
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preoperatiiviseen hoitotyöhön kehitetyistä interventioista oli kehitetty
lasten vanhempien preoperatiivisen
pelon ja ahdistuksen lievittämiseen.
(Fincher ym. 2012, Klemetti ym. 2010.)
Lasten ja vanhempien tiedonsaanti
oli usean tutkimuksen kohteena. Tarpeenmukaisen, yksilöllisen ja oikeaan
aikaan annetun tiedon katsottiin vaikuttavan sekä lasten että heidän vanhempiensa hallinnan tunteeseen ja
sitä kautta preoperatiiviseen leikkauspelkoon. Preoperatiivisen vanhemmille suunnatun ohjauksen ymmärtämistä oikein pidettiin tärkeänä lapsen
koko perioperatiivisen hoidon onnistumisen kannalta. (Chahal ym. 2009,
Klemetti ym. 2010.)
Lasten kokeman leikkauspelon hoitotieteellinen tutkimus on pääasiassa
ollut lasten vanhempien ja lapsia hoitavan hoitotyöntekijän havainnointiin
perustuvaa. Lasten omaa näkökulmaa ja kokemustietoa leikkauspelosta
on hoitotieteellisessä tutkimuksessa
tutkittu vähän, sillä lapsia on pidetty
tutkimuksen teon kannalta epäluotettavina tiedonlähteinä. (Lindberg & von
Post 2005, Salmela 2010.) Kuitenkin oikein asetelluilla, lapsen kehitysvaiheen huomioon ottavilla kysymyksillä,
on mahdollista saada luotettavaa tietoa lasten kokemuksista ja tuntemuksista. (Laaksonen 2012, Lindberg & von
Post 2005.) Myös suurimmassa osaa
tähän kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista lasten leikkauspelkoa oli tutkittu lapsen vanhempien
tai hoitotyöntekijöiden näkökulmasta.
(Berglund ym. 2013, Brewer ym. 2006, Li
2007, Li ym. 2007.)
Lapsilla on oikeus saada omaa hoitoaan ja terveyttään koskevaa tietoa,
joka on esitetty heidän oma, yksilöllinen kognitiivinen kehitystasonsa huomioon ottaen. Näin lapsi voi osallistua
täysipainoisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Yksilökohtaisesti arvioitu lapsen tiedonsaannin
tarve on tärkeä vaihe preoperatiivista hoitotyötä leikkauspelon lievittämisen kannalta sillä tarpeenmukainen
määrä oikein annettua tietoa vahvistaa lapsen kokemusta tilanteen hallinnasta. (Jaaniste ym. 2007.) Buckley

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

& Savage (2010) olivat tutkineet lasten
preoperatiivisen tiedonsaannin tarvetta kysymällä mitä tietoa lapset toivoivat saavansa leikkaukseen liittyen,
miten lapsia heidän omasta mielestään tulisi informoida ja kuka oli lasten mielestä paras henkilön tiedon
antamiseen. Lapsilta kysyttiin myös
tiedon antamisen parasta ajankohta. Tulosten perusteella yleisimmiksi huolen- ja pelonaiheiksi lapset nimesivät leikkauksen jälkeisen kivun
ja epämukavuuden tunteen sekä huolen siitä olisivatko vanhemmat läsnä
toimenpiteen jälkeen. Lasten omasta mielestä heidän äitinsä soveltuivat preoperatiivisen ohjauksen ja tiedon antamiseen hoitohenkilökuntaa
paremmin. Annettavan tiedon sisällöstä ja sen ajoituksesta lapset olivat

epävarmoja. Osa lapsista olisi toivonut saavansa heti leikkauspäätöksen
jälkeen tietoa toimenpiteeseen ja sairaalassaoloon liittyen. Tutkijat tulivat
tulosten perusteella johtopäätökseen,
että lasten preoperatiivista ohjausta ja opastusta suunniteltaessa lasten oma mielipide tulee tulla kuulluksi ja huomioiduksi. Erityisen tärkeää
on tunnistaa, mitä tietoa lapset pitävät
itselleen tärkeänä toimenpiteen kannalta. Jatkotutkimusehdotuksena oli
lapsille suunnatun preoperatiivisen
kirjallisen materiaalin kehittäminen ja
testaaminen.
Myös Bray ym. (2012) olivat tutkineet
lasten preoperatiivista tiedonsaannintarvetta lapsilta itseltään kysymäluu
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lä. Tämä tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena 10 vuoden aikana.
Siinä kroonisesti sairailta lapsilta kysyttiin elämänlaatuun merkittävästi vaikuttavaa kirurgista toimenpidettä ennen ja sen jälkeen minkälaista
tietoa he toivoivat saavansa itse toimenpiteestä ja sen postoperatiivisista vaikutuksista. Myös lasten vanhemmat haastateltiin. Tutkimustulosten
mukaan sekä lapset, että heidän vanhempansa kokivat että preoperatiivinen ohjaus ja tiedonsaanti oli ollut
puutteellista. Leikkauspäätös oli tehty
usein kysymättä lapsilta itseltään tai
heille ei oltu selitetty tarpeeksi yksityiskohtaisesti, kuinka kirurginen toimenpide (avanteen teko) tulisi vaikuttamaan heidän elämänhallintaansa ja
jokapäiväiseen elämäänsä. Joidenkin vanhempien mukaan heidän lastensa altistaminen liialle tiedolla olisi voinut ahdistaa lasta liikaa, joten he
eivät halunneet lainkaan lastaan mukaan päätöksentekoon toimenpiteestä päätettäessä. Tutkimuksen mukaan
nämä tulokset osoittivat, että preoperatiivinen tieto tulee antaa jokaisella
hänen omien yksilöllisten toiveidensa
mukaan ja että lasta hoitavalla hoitotyön tekijällä tulee olla herkkyyttä havaita ja osata arvioida lapsen sekä heidän vanhempiensa tiedon tarve. Ajan
antaminen terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavia päätöksiä tehtäessä
koettiin tärkeäksi. Tulosten mukaan
tiedonsaantimahdollisuuksien
toistaminen tulisi olla mahdollista jotta
voidaan varmistua siitä, että lapsi on
omaksunut ja ymmärtänyt tiedon oikein.
6-12 –vuotiaan lapsen ja hänen vanhempiensa preoperatiivinen valmistaminen toimenpiteeseen sekä tarpeellisen informaation antaminen oikeaan
aikaan ja oikealla tavalla on ensiarvoisen tärkeää preoperatiivisen leikkauspelon lievittämisen kannalta (Chahal ym. 2009, Klemetti ym. 2010, Perry
ym. 2012). Hoitotyöntekijöiden haasteena on osata havaita ja reagoida lasten ja vanhempien yksilöllisiin tarpeisiin preoperatiivisen leikkauspelon
lievittämisessä (Berglund ym. 2013).
6-12 -vuotiaiden lasten kirurgisiin toimenpiteisiin liittyviä toiveita ja tarpeita tulee kysyä havainnoinnin ja tulkinnan lisäksi lapsilta itseltään oikein

asetelluilla, lapsen iän ja kehitystason
huomioon ottavilla kysymyksillä. Huomion arvoista on, kuinka tieto lapselle esitetään, milloin on optimaalinen
ajankohta sen antamiselle ja kuka on
oikea henkilö tietoa antamaan. (Bray
ym. 2012, Buckley & Savage 2010, Wennström ym. 2008). Tämän kirjallisuuskatsaus tukee käsitystä siitä, että
lapsen oman näkökulman esille nostaminen on merkityksellistä hoitotieteellisessä tutkimuksessa sekä kliinisessä hoitotyössä. Lasten mielipidettä
kysymällä pystytään tuottamaan tarpeeseen vastaavia preoperatiiviseen
hoitotyöhön lapsipotilaita palvelevia
innovaatioita ja interventioita. Lapsipotilaiden omia näkemyksiä ja kuvauksia koskevaa hoitotieteellistä tutkimusta ei aikaisemman kirjallisuuden
mukaan ole tehty tarpeeksi.
Erilaisten lääkkeettömien, puhtaasti hoitotyön interventioiden tutkiminen on yleistymässä. Laaja valikoima erilaisia hoitotyön interventioita
on kehitetty ja niiden vaikuttavuutta,
implementoitavuutta,
kustannustehokkuutta verrataan jatkuvasti toisiinsa sekä esimerkiksi lääketieteen
keinoihin lievittää lasten preoperatiivista leikkauspelkoa. Preoperatiivisen leikkauspelon lievittäminen interventioiden avulla on tärkeää lapsen
postoperatiivisen toipumisen ja kirurgisen hoidon onnistumisen kan-

nalta. Lapset joiden leikkauspelko
on huomioitu preoperatiivisen ohjauksen, preoperatiivisen vierailun tai
preoperatiivisen terapeuttisen leikin avulla hyötyvät merkittävästi tästä interventiosta. (Brewer ym. 2006, Li
ym. 2007, Perry ym. 2012.) Vain yhdessä tutkimuksessa lasten vanhempien todettiin hyötyneen preoperatiivisesta vierailusta leikkausosastolla
lapsia enemmän (Fincher ym. 2012).
Sairaalaklovnien vaikutus preoperatiivisen leikkauspelon lievittämisessä lapsipotilailla todettiin myös olevan
merkittävä. Tosin tämän intervention
soveltumisesta preoperatiiviseen hoitotyöhön ja leikkaussaliin hoitohenkilökunnan mielestä antoi erilaisia tutkimustuloksia eri tutkimusten välillä.
(Costa Fernandes & Arriaga 2010, Vagnoli ym. 2005.) Preoperatiivisen leikkauspelon lievittäminen siihen erikseen
kehitetyn kirjan avulla oli todettu taloudelliseksi ja vaikuttavaksi hoitotyön
keinoksi vaikuttaa lasten leikkauspelon kokemiseen sekä lapsen iän huomioivan tiedon välittämiseen (FelderPuig ym. 2003). Lasten preoperatiivista
leikkauspelkoa mittaavien mittareiden kehittämistä, niiden soveltuvuutta leikkauspelon arviointiin ja niiden
avulla tehtyjen johtopäätösten ja tulkintojen tekemiseen tulee kiinnittää
jatkossakin huomiota (Li 2007, Li& Lopez 2005). n

Tarkennus

Pinsetissä 1/2015 olleeseen artikkeliin
”Kylmästä lämpimään- leikkauspotilaan hypotermian
ennaltaehkäisy perioperatiivisessa hoitotyössä”.
Artikkelissa esitellyn opinnäytetyön johtopäätöksissä esitettiin,
että aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö lisää palovammojen
riskiä. Pyynnöstä tarkennamme, että aktiivisten lämmitysmenetelmien asianmukainen käyttö ei lisää palovammojen riskiä, vaan
palovammojen riski liittyy tilanteisiin, joissa lämmitysmenetelmien käyttöä ei hallita, niitä ei käytetä valmistajien ohjeiden mukaisesti ja/tai potilaan ruumiinlämpöä ja/tai lämpömukavuutta ei riittävästi seurata aktiivisen lämmittämisen aikana.
Jaana Perttunen, Sinikka Holma, Hanna-Mari Mustonen
& Eija Myllynen
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Leikkaussalikokemuksia
Tansaniassa
Roosa Peltomäki

hoitotyön opiskelija
AMK

Jo sairaanhoitajaopintojen ensimmäisenä keväänä päätimme opiskelukaverini kanssa lähteä Afrikkaan työharjoitteluvaihtoon. Kolmantena vuotenamme,
viime syksynä, olimme matkalla Tansaniaan, edessä kolme työharjoittelua,
yksi niistä operatiivisesta hoitotyöstä.
Moshi -nimisestä kaupungista tuli
meille toinen koti. Työpaikkamme operatiivisen jakson ajan oli paikallinen
katolisen kirkon sairaala. Sairaalassa työskenteli tansanialaisia lääkäreitä, hoitajia, sisaria ja siellä kävi paljon
ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Jo ulkomuodoltaan sairaala poikkesi suomalaisista steriileistä rakennelmista. Ulkomaailmasta eristivät muurit ja
portit. Kun astuit ovista sisään rakennukseen, et kulkenutkaan pitkin suljettuja pitkiä valkoisia käytäviä, vaan
tulit kuin sisäpihalle, jota reunustavia
käytäviä pitkin pääsit takaisin ulos ja
kohti joko kerrostaloa, missä sijaitsivat osastot, tai rakennukseen näiden
kahden välissä, jossa sijaitsivat leikkaussalit.

en välissä oli korkeakattoinen heräämö, jota käytettiin pientoimenpiteiden
tekoon ja leikkausten valmisteluun,
muun muassa kanyylien laittoon. Siinä sisaret myös jututtivat potilaita ennen leikkausta. Leikkaussalien takana oli amme, missä pestiin peitteitä,
leikkaussalikaapuja ja instrumentteja,
ennen sterilointia padassa. Samasta
huoneesta kulki ovi ulos, ja tämän oven
kautta pesupäivinä huuhdeltiin vedet
pois lattioilta. Leikkaussalien etupuolelle jäi pieni käytävä, jonka seinällä oli
liitutaulu tulevista leikkauksista, sekä
päädyissä pukuhuoneet sekä yksi yhteinen välinehuoltovarasto.
Neljästä viikosta kahden viikon ajan
paikalle sattui amerikkalainen leikkaussalitiimi, joka oli tullut opettamaan paikallista saliväkeä. Saimme siis kuvaa myös länsimaalaisesta
leikkaushoidosta. Loput kaksi viikkoa
vietimme paikallisten opissa ja näimme heidän käytäntöjään.

Salien sisäpuoli näytti jokseenkin suomalaiselta salilta. Käytössä oli hengityskone, johon saattoi olla, tai sitten
ei, yhdistetty monitori verenpaineen,
EKG:n, sykkeen ja saturaation seurantaan. Happi tuli erillisestä korkeasta pullotankista. Katossa oli kirurgiLeikkaussaleja oli kaksi. Ennen mo- nen lamppu, joista kaksi valoa paistoi
lempia sijaitsi käsienpesupiste. Sali- jokseenkin tehokkaasti, muut olivat

rikki. Ilmastointi oli, mutta sitä käytettiin hyvin harvoin, joten kuuma siis tuli
hetkessä.
Viikko alkoi maanantaina leikkaussalin jynssäyksellä. Pyykinpesuaineen näköistä jauhetta ja laimennettua desinfiointiainetta veteen ja vedet
heitettiin lattialle. Tämän jälkeen lattia pyyhittiin, heitettiin uusi vesi lattialle ja lakaistiin vedet pihalle asti. Sitten odoteltiin mahdollisia leikkauksia.
Odoteltiin kirurgia paikalle. Heräämötiloissa tehtiin pientoimenpiteitä,
kuten pleurapunktioita, ompeleiden
poistoja, haavojen hoitoa.
Kun leikkaussaliin päästiin, riippui toimenpiteestä ja kirurgista, miten oli
pukeuduttu. Kaavinnoissa lääkäri ja
hoitaja käyttivät usein vain valkoista
essua (jollaista Suomessa voisi käyttää tehdessä potilaan kylvetyksiä) ja
kumisaappaita. Hiukset tietenkin olivat piilossa ja maski naamalla. Nämä
eivät kuitenkaan olleet kertakäyttötavaraa, vaan maskit laitettiin taskuun tai kaulalle odottamaan seuraavaa leikkausta, jopa seuraavaa päivää.
Kädet pestiin saippualla; desinfioivalla palasaippualla tai Betadinea sisältävällä nestesaippualla. Käsidesiä ei
käytetty. Potilaiden ihodesinfektiot
tehtiin myös saippualla.

St. Joseph Hospitalin pääsisäänkäynti ja sisäpihan puutarhaa.
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Leikkaussali.

Isommissa leikkauksissa käytettiin
samankaltaisia takkeja kuin Suomessa. Takit, joita paikalliset itse käyttivät, olivat kangasta (tai joskus näki
uudelleen käytettävän kertakäyttöisiäkin takkeja), jotka kävivät läpi pesun
ja steriloinnin padassa. Hanskat olivat
kertakäyttöisiä ja steriilejä. Toki niiden
päälle pukeminen ei aina näyttänyt aivan steriililtä.
Yleisanestesiaa ei paljon käytetty tuossa sairaalassa, vaan useimmat leikkaukset tehtiin lääkehumautuksessa. Puudutuksia en nähnyt tehtävän
kertaakaan. Amerikkalainen anestesialääkäri opetti paikallisille intubointia, ja nämä ottivat innoissaan oppia
vastaan. Lääkäriä kuitenkin mietitytti oliko paikallisilla tarpeeksi aikaa ja
ymmärrystä esimerkiksi lihasrelaksanttien käytöstä tai osasivatko he
toimia turvallisesti hänen ohjeidensa mukaan. Englannin kielen taito oli
paikallisilla hoitajilla hyvin rajoittunutta, ja informaatiota oli välillä kovin vaikea saada. Lääkäreiltä englanti sujui
paremmin, osaksi varmasti koska kirjaaminen (paperikansioihin) tapahtui
englannin kielellä, ja vain lääkärit suorittivat kirjaamisen.
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Leikkurin ”välinehuolto”.

kertoi olevansa vähän kuin lääkäri.
Leikkauksessa saattoi myös pyörähtää joku tuomassa tavaroita, tai kirurgilla saattoi olla avustava lääkäri mukana. Neulojen lukumäärä laskettiin,
muita tavaroita ei.
Kun leikkaus oli ohi ja potilas vähänkin pyöritteli silmiään, hänet työnnettiin suoraan heräämön läpi käytävälle yksin odottamaan siirtoa osastolle.
Mitään mittauksia ei enää tässä vaiheessa tehty, happea ei annettu. Myös
heräämötoimintaa
amerikkalaiset
yrittivät opettaa, etenkin kivun hoitoa,
mutta opit tuntuivat valuvan pois heti
opettajien lähtemisen jälkeen.

Välinehuoltoa teimme myös. Sideharsotaitokset tehtiin itse. Sideharsorullasta leikattiin paloja, joista sitten aina
vapaa-ajalla taiteltiin taitoksia. Nämä
laitettiin mukaan koreihin sterilointipataan. Kaikki instrumentit lajiteltiin
koreihin, ja ne paketoitiin liinoihin. Tämän jälkeen nekin kävivät sterilointipadan läpi. Padan toiminta jäi epäselväksi, mutta ilmeisen hyvä se oli. Toimi
myös silloin, kun oli sähkökatkoja, mitä
tuossa maassa tuli päivittäin. Toki sairaalalla oli varageneraattori, mutta se
käynnistettiin vain, jos oli jonkinlainen
Useimmissa leikkauksissa oli muka- hätätilanne käsillä.
na kolme henkilöä, kirurgi, instrumentoiva hoitaja ja anestesiavastaava. Sa- Suoritetut leikkaukset olivat pääasinon anestesiavastaava, koska meille assa melko pieniä. Paikalliset tekivät
jäi epäselväksi olivatko he hoitajia vai lähinnä umpilisäkkeen poistoja, keilääkäreitä. Taitavimmalta anestesi- sarinleikkauksia ja keskenmenojen
apuolen vastaavalta kysyttäessä, hän kaavintoja. Myös syöpäkasvaimia pois-

Käsien pesupiste.

tettiin. Amerikkalaisten aikaan tehtiin paljon gynekologisia leikkauksia,
myoomien ja kohtujen poistoja. Sairaalalla oli ”referral hospital”, eli suurempi sairaala, jonne vaikeat tapaukset lähetettiin hoidettavaksi.
Neljä viikkoa tuolla leikkaussaleissa olivat uskomattomat. Nautin niistä, vaikka ne sisälsivät välillä rankkoja ja ahdistaviakin tilanteita. Minulle
itselle on merkittävämpää, että olen
nähnyt kehitysmaiden leikkaustoiminnan, kuin se että jäin ”jälkeen” suomalaisesta leikkaussalitoiminnasta. Opin
paljon ja näin paljon. Erityisesti opin
kunnioittamaan Suomen sairaalamaailmaa ja omaa koulutustani uudella tavalla. Ja juuri nyt olen enemmän kuin
innoissani syventymässä leikkaussalihoitotyöhön täällä Suomessa.n
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3 Helppoa
3 Aikaa säästävää
3 Kustannustehokasta
OneMed tarjoaa käyttöösi laajan valikoiman standardi- ja asiakasräätälöityjä
toimenpidepakkauksia esim. katetrointiin, pesuun/desinfektioon, ompeleenpoistoon ja siteenvaihtoon. Infektioiden torjunta, helppous ja kustannustehokkuus ovat evercare® MediKit -valikoiman pääperiaatteet.
evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy

OneMed Oy • PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki • www.onemed.fi • puh. 020 786 6810 • asiakaspalvelu@onemed.com

Hyötyä tarvikehankintaan
Kysy lisää – Teemu Känkänen
p. 050 408 5036
teemu.kankanen@onemed.com
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Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n
Syyskoulutuspäivät
Rovaniemi 7.-9.10.2015, Santa’s Hotel Santa
Claus

Keskiviikko 7.10.

Perjantai 9.10.
Anestesia (+ LVM klo 08.30-09.30)

18.00-19.00 Ilmoittautuminen
19.00-22.00 Get Together

Lääkintävahtimestareille sairaalavierailu
Lapin Keskussairaalan leikkausosastolle
klo 9.30 jälleen.

Torstai 8.10.
Anestesia
07.30-08.50 Ilmoittautuminen ja kahvi
08.50-09.00 Avaussanat
09.00-10.30 Palo- ja paleltumavammat
- anestesialääkärin ja kirurgin näkökulmat
10.30-11.00 IO- neulan käyttöaiheet ja laitto
11.00-12.30 Sash ry Syyskokous
11.00-13.00 Lounas ja näyttely
13.00-14.00 Hoitoisuusluokitus
- Sairaanhoitajat tekevät tietoa ja
vaikuttavat päätöksentekoon
leikkausosastolla
14.00-14.45 Kahvi ja näyttely
14.45-15.45 Päiki/Leiko (aihe tarkentuu)
15.45-16.30 Preop. Poliklinikka
16.30-16.40 Keskustelu ja päivän päätös
19.30 Illallinen

Lääkintävahtimestarit
07.30-08.50 Ilmoittautuminen ja kahvi
08.50-09.00 Avaussanat
09.00-09.30 LVM leikkausosastolla
09.30-10.15 Läpivalaisu leikkaussalissa
10.15-11.00 Sädeturvallisuus
11.00-12.30 Sash ry Syyskokous
11.00-12.45 Lounas ja näyttely
12.45-13.15 Kipsauksen monet
mahdollisuudet
13.15-14.00 Kipsimateriaalien turvallisuus
14.00-14.45 Kahvi ja näyttely
14.45-16.15 Leikkausasennot (aihe
tarkentuu)
16.15-16.45 Keskustelua
19.30 Illallinen

	
  

08.00-08.30 Ilmoittautuminen
08.30-09.30 Elvytys
09.30-10.15 Akuutin kivun kroonistuminen
10.15-11.00 Päihteiden käyttäjän
kivunhoidon haasteet
11.00-11.15 Keskustelua
11.15-12.30 Kahvi ja näyttely
12.30-13.15 Susi lampaiden vaatteissa
- Kuinka auttaa kollegaa päihdeongelmissa
13.15-14.00 Työyhteisösovittelulla
työhyvinvointia
14.00 Koulutuspäivien päätös ja lounas

Heräämö
Teemalla Lapsen vuosi
08.00-08.30 Ilmoittautuminen
08.30-09.30 Huomiotavat asiat lasta
anestesioidessa ja heräämöhoidossa
- anestesialääkäriltä hoitajille
09.30-10.15 Merin päivä sairaalassa
- opas leikkaukseen tulevalle lapselle ja
vanhemmille
10.15-11.00 Lapsen lämpötasapaino
11.00-11.15 Keskustelua
11.15-12.30 Kahvi ja näyttely
12.30-13.15 Erityislapset leikkausosastolla
ja heräämössä
13.15-14.00 Lasten äkilliset hätätilanteet
heräämössä ja niiden hoito
14.00 Koulutuspäivien päätös ja lounas
Hinnat: jäsen 320€, ei-jäsen 400€
Ilmoittautuminen Yhdistyksen verkkosivuilla
www.sash.fi.

Lisätiedot: Joni Karjalainen, joneskarjalainen@gmail.com, 0400-187415
Sari Pyhälä, sari.pyhala@gmail.com, 040-7008208
Anni Saarela, anniesaarela@gmail.com, 044-5739820
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PUHEENJOHTAJALTA

Jaana Perttunen

Kesä keikkuen tulevi.
KUN Pinsetti numero 2 ilmestyy, on kesä jo alussa.
Kirjoitan palstaa huhtikuun viimeisellä viikolla toivoen
kovasti lämmintä vappusäätä. Kun saatte tämän lehden, tiedetään miten kävi.

massa. Vaikka en muutamaan vuoteen ole ollut salityössä, löytyy hätäsektio-osaaminen selkäytimestä. Minua
jännitti varmasti yhtä paljon kuin opiskelijoita ensimmäinen ”leikkaamani” sektio. Kaikki simulaation osallistujat ottivat homman tosissaan ja olimme kollega-lehtoOLIN viime sunnuntaina juhlimassa kollegoiden kans- rin kanssa todella ylpeitä opiskelijoidemme osaamisesta
sa Suomen sairaanhoitajaliiton 90-vuotista taivalta niin instrumentoivana sairaanhoitajana, passarina, anessekä Keski-Suomen sairaanhoitajien 70-vuotisjuhlaa. tesiasairaanhoitajana kuin kätilönä ja vastasyntyneiden
Paikkana oli Jyväskylän kaupunginteatteri ja juhla- teho-osaston sairaanhoitajana. Myös simulaation osalohjelmasta vastasivat Seminaarinmäen mieslaulajat listuvat anestesialääkärit ottivat homman tosissaan ja
(Semmarit), jotka myös viettävät juhlavuotta, neljän- antoivat positiivista palautetta opiskelijoiden toiminnasta.
nesvuosisataa.

Yhdistyksen sivut

SAIRAANHOITAJALIITTOON kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista; sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK). Juhlavuoden teema
on ”90 vuotta osaamista, tietoa ja välittämistä”. Suomessa sairaanhoitajan työtä arvostetaan. Suomalainen sairaanhoitaja on hyvin koulutettu, motivoitunut ja
työlleen omistautunut. Työtehtävien luonne muuttuu
jatkuvasti uusien vaatimusten ja teknologian kehittymisen myötä nopealla vauhdilla. Silti sairaanhoitajien
ammattikunta on aina ylläpitänyt vahvaa ammattitaitoa, josta kertoo myös se, että suomalainen sairaanhoitaja on kysytty ammattilainen myös muiden maiden
työmarkkinoilla.

Hätäsektio.

SIMULAATIOISSA OPETELLAAN paitsi oikeaa toimintaa ja kädentaitoja, mutta ehkä vielä enemmän tiimin
välistä vuorovaikutusta. Palautekeskusteluissa tämä
tuli esille jokaisen simulaation jälkeen. Leikkaustiimin
jäsenten välistä kommunikaatiota ei voi erityisesti häMEILLÄ AMMATTIKORKEAKOULUSSA on mahdolli- tätilanteessa liikaa korostaa. Esimerkiksi lääkemäärän
suus kaksi kertaa vuodessa harjoitella loppuvaiheen toistaminen lääkettä annettaessa ja antamisen jälkeen
opiskelijoiden kanssa hätäsektiossa toimimista kes- lisää potilasturvallisuutta huomattavasti.
kussairaalan simulaatioympäristössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tänään oli sellainen päivä. Muka- KESÄLOMAT ovat siis ovella. Joillakin alkavat kesätyöt.
na oli sekä perioperatiiviseen hoitotyöhön että lasten Olittepa lomalla tai töissä, toivotan teille kaikille kaunisja nuorten hoitotyöhön syventyviä opiskelijoita ja käti- ta ja aurinkoista kesää Semmareiden sanoin:
löopiskelijoita. Simulaatioihin osallistui myös erikoistuvia anestesialääkäreitä. Tällä kertaa kukaan gyne- Jätä aivot narikkaan, anna mielen vaeltaa
kologi ei päässyt mukaan, joten allekirjoittanut pääsi Mennä minne ikinä se mennä haluaa
hänen rooliinsa. Päivän aikana ”leikkasimme” kuu- Anna palaa vaan, ei se oo niin vaikeaa
si hätäsektiota. Itse olin aivan täysillä mukana operoi- Heittäydy ja luota, anna luonnon kuljettaa
Jaana
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OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

TÄMÄ LEHTI kun saapuu postilaatikoihinne, on kesä. Tai ainakin kalenterin mukaan ja toivottavasti myös ilmojen puolesta. Kirjoittaessani tätä on kevät, huhtikuun loppupuoli. Työpaikoilla on kesälomat
laitettu ojennukseen. Osa tekee jo kovasti kesälomasuunnitelmia ja
haaveilee lomasta ja auringosta. Niin minäkin .
MINULLA on ollut mahdollisuus läheltä seurata, mitä tänä päivänä on sairaanhoitajaksi opiskelu ja mitä kaikkea se sisältää. Ihan
hyvä hiukan minunkin päivittää tietoja, kun tuosta omasta valmistumisesta on jo hurjan pitkä aika. On ollut ilo seurata sivusta kuinka
opiskelija löytää tästä meidän Pinsetti-lehdestämme paljon hyviä
artikkeleita omiin koulutehtäviinsä ja näin saa uusinta tietoa. Vielä
on vuosi jäljellä opiskeluja eli minunkin tietojani tullaan vielä päivittämään monen monta kertaan .
TÄSSÄ PINSETISSÄ julkistetaan totuttuun tapaan v. 2015 ensimmäiset apurahat. Kiitokset kuuluvat jällen kerran meidän hyville yhteistyökumppaneillemme. Kotisivuilta www.forna.fi löytyy apurahahakemus ja ohjeet. Täytä hakemus huolella! Minulle voi tarvittaessa
laittaa s-postia, jos mieltä askarruttaa hakemuksessa jokin kohta.
Muistathan tehdä hakemuksen viimeistään 9.8 mennessä.
SYYSKUUN 24.–25. PÄIVÄ kannattaa tulla Hämeenlinnan Aulangolle
meidän leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäiville kuuntelemaan hyviä luentoja, tutustumaan sairaalatarvikenäyttelyyn ja tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja. Nähdään Hämeenlinnassa!
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Koulutuksia 2015
n 18.09.2015 Tulevaisuus päiväkirurgiassa, Tampere, Suomen Päiväkirurginen yhdistys ry.
n 24-25.9.2015 Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivät,
Hämeenlinna Aulanko, Forna ry
n 24-25.9.2015 Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, Oulu, Oulun Yliopisto
n 8-9.10.2015 Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n syyskoulutuspäivät,
Rovaniemi, SASH
n 30.9-1.10.2015 XXII Traumapäivät
Vaasa, Suomen Traumahoitajayhdistys ry
n 25.– 27.11.2015 Operatiiviset päivät, Helsinki, Suomen Kirurgiyhdistys
ja Suomen Anestesiologiyhdistys

Yhdistyksen sivut

Rentouttavaa kesän aikaa!
Minna
tiedotussihteeri@forna.fi

Yhdistyksen sivut
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EORNA kokous ja kongressi
Roomassa
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EORNAn kevätkokous pidettiin kongressin yhteydessä Roomassa 6.10.5.2015. FORNAn kokousedustajina
olivat Merja Fordell (EORNAn varapresidentti) ja allekirjoittanut. Kokoukseen osallistuivat yhtä lukuun
ottamatta kaikki EORNAn jäsenyhdistykset. Kokouksessa esiteltiin vasta
ilmestynyt ”Position Statements and
Guidelines for Perioperative Nursing
Practice Part 1”, johon on koottuna
näyttöön perustuvat perioperatiivisen
hoitotyön suositukset. Kirjan toimittamisesta vastasi EORNAn Perioperative Nursing Committee puheenjohtajanaan Sandra Morton Irlannista.
Arvokkaan panoksen suosituksille antoi myös Kate Woodhead Iso-Britanniasta. Suositukset ovat vain englanninkieliset ja kirjaa voi tilata FORNAn
kautta 80 € hintaan.

EORNA board 2015.

Yhdistyksen sivut

Tänä vuonna EORNAn presidentti ja varapresidentti toimivat viimeistä vuottaan. Rooman kokouksessa valittiinkin uudet toimijat ensi vuoden
alusta lähtien. EORNAn presidentiksi valittiin kahdesta ehdokkaasta May
Karam Ranskasta ja varapresidentiksi samoin kahdesta ehdokkaasta Jana
Wichsová Tsekistä.
Varsinainen kokous päättyi torstaina
7.5, jonka jälkeen kokousedustajat toimivat kongressissa erilaisissa työtehtävissä, kuten sessioiden puheenjohtajina ja EORNA ständillä. Kongressin
näyttelytilojen avajaisia vietettiin torstai-iltana cocktail-tilaisuudessa. Varsinaiset avajaiset olivat perjantaina avajaispuheineen ja lippukulkueineen. Ja
EORNA julkaisee EJournal verkko- Italiassa kun oltiin, avajaisissa kuullehteä, jonka ensimmäinen numero tiin luonnollisestikin oopperaa. Kongilmestyi huhtikuussa. Verkkolehti on ressi kesti torstai-aamusta sunnunluettavissa EORNAn kotisivuilta (www. tai-iltapäivään ja tarjolla oli aiheita
eorna.eu)
perioperatiivisen hoitotyön lukuisilta

osa-alueilta. Parhaimmillaan luentoja
oli viidessä salissa yhtä aikaa. Priority
-sessioiden puhujiksi oli kutsuttu mm.
professori Judith Tanner, UK (Current
issues in Surgical site infections) ja

Rooman illassa Jaana Perttunen ja Catherine
Heen, Norja.
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Kansallispukuloistoa: Islanti, Suomi, Portugal, Slovenia ja Kroatia.
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EORNAn uusi varapresidentti Jana Wichsová ja Carolinen Higgins.

Jan de Boeck, Belgia (Can we change
Perioperative world today?). Kongressissa palkittiin myös paras luennoitsija (Theresa Donnelly, Irlanti) ja paras
posteri (Olivier Williams, Belgia).

ta, Koreasta ja Papua Uusi-Guineas- sekä sairaalatarvikeyritysten edustata. Suomalaisia osallistujia ilmoitettiin jien kanssa. Päivät kuluivat nopeasti ja
olevan 51.
haikeiden jäähyväisten lopuksi kaikki
toivotettiin tervetulleeksi seuraavaan
Rooman kongressi oli hieno periope- kongressiin Rhodokselle Kreikkaan
ratiivisen hoitotyön esille nostava ta- toukokuussa 2017.n
Kongressissa oli noin 1100 osallis- pahtuma. Virallisen ohjelman lisäksi
tujaa yli 40 maasta, Euroopan lisäksi osallistujat pääsivät vaihtamaan kuumyös USAsta, Kandasta, Australias- lumisia kansainvälisten kollegoidensa

Hallituksen varajäsen

Minna Korpela

Minut valittiin syksyn 2014 Jyväskylän
opintopäivillä FORNAn hallitukseen
uudeksi varajäseneksi. En ole aiemmin ollut mukana järjestötoiminnassa
ja onkin ollut mielenkiintoista tutustua yhdistyksen toimintaan ja toimintaperiaatteisiin.

tä vuotta leikkaussairaanhoitajana,
joista viimeiset vajaat kuusi vuotta
apulaisosastonhoitajana.

Perheeseeni kuuluu aviopuolisoni,
koira, sekä kolme jo omilleen muuttanutta lasta. Vapaa-aikanani harrastan mökkeilyä ja olen innokas
Olen työskennellyt HUS Töölön sai- penkkiurheilija.n
raalan plastiikkakirurgisella leikkausosastolla jo reilut kaksikymmen-

FORNA ry:n
vuosikokous
Aika: 24.9.2015 klo 10.30
Paikka: Hotelli Aulanko
Esillä sääntöjen
määräämät asiat.
Tervetuloa!
Yhdistyksen sivut
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Jäsenrekisteriasiaa
Jäsenrekisteri on nyt saatu siirrettyä tämän vuoden aikana ”Nekkariin”.
Vuoden 2015 jäsenmaksut postitettiin meidän vanhojen
tietojemme, jäsenten rekisteröitymisten yms. perusteella. Valitettavasti tiedoissamme oli ristiriitaisuuksia.
Jäsentietoja oli niin vanhoilla kuin uusilla nimillä, etutai sukunimi oli ilmoitettu vääriin paikkoihin, osoitteet
olivat muuttuneet yms. Em. johtuen joillekin henkilöille tuli kaksi laskua/lehteä, samaan tai eri osoitteisiin,
joista niitä käännettiin eteenpäin.
Kiitokset vielä kärsivällisyydestä ja yhteydenotoistanne, joiden mukaan jäsensihteeri on voinut päivittää rekisteriämme. Toivomme pääsevämme pikku hiljaa reaaliaikaiseen tilanteeseen.
Tämä lehden postituksessa on mahdollisesti vielä osittain vanhentuneita tietoja. Rekisteristämme ei valitettavasti löydy vielä kaikkien jäsenten ajantasaisia tietoja (esim. osoite, sähköpositiosoite, puhelin, työpaikka),
joten hallituksella riittää haastetta tietojen päivittämiseen.

Jäsenmaksun muistutuslasku lähetetään ”ei maksaneille” ja Pinsetti 3 postitetaan enää vain v. 2015 jäsenmaksun maksaneille.
Mikäli kollega haluaa nyt liittyä yhdistykseen, hän voi
mentävä kotisivuillemme (http://forna.fi/jasenasiat/jasenanomus), täyttää siellä ”Jäsenanomus-lomakkeen”,
toimia täyttämisen yhteydessä sivuilta saamiensa ohjeiden mukaisesti ja lopuksi maksamalla v. 2015 jäsenmaksu. Vuoden 2016 jäsenmaksu tulee kaikille jäsenille ”joukkopostituksena”.
Mikäli sinulla jäsentiedot muuttuvat (nimi, osoite, sähköposti, puhelin, työpaikka tms.), käy ystävällisesti tekemässä muutosilmoitus kotisivuillamme (http://forna.
fi/yhteystiedot/yhteydenotto). Näin varmistat, että saat
Pinsetti-lehden, jäsenmaksulaskun sekä muut mahdolliset tiedotteet oikeaan osoitteeseen.
Kiitos kärsivällisyydestä ja jäsenyydestäsi.
Hyvää kesää
terveisin
Hallitus

ETSINTÄKUULUTUS
Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2016 ja 2017 hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2016 ja 2017 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 hallitus on opintopäivätyöryhmän tukena ja opastajana opintopäivien käytännön järjestelyissä.
Ota siis rohkeasti yhteyttä hallitus@forna.fi

UUSIA YHDYSJÄSENIÄ KAIVATAAN!!!

Yhdistyksen sivut

Tämän vuoden teemana on saada uusia yhdysjäseniä mukaan yhdistyksemme toimintaan ympäri Suomenmaan. Tarkastelin vanhaa yhdysjäsenrekisteriä ja huomasin, että se kaipaisi päivitystä. Useista niin isoista
kuin pienistäkin sairaaloista yhdysjäsen puuttuu kokonaan. Yksityiset sairaalat ovat myös tervetulleita mukaan toimintaan.
Kannustaisin nyt valitsemaan leikkausosastoiltanne edustajan, joka toimii linkkinä yhdistyksemme ja sen jäsenistön välillä. Yhdysjäsen voi ottaa yhteyttä Fornan hallitukseen esim. yhdysjäsensihteerin välityksellä ja siten saada mielipiteensä kuuluviin.
Yhdysjäsenen tehtävänä on kertoa yhdistyksestä, siihen liittymisestä, apurahojen anomisesta ja muista eduista omalla työpaikallaan.
Pyydän, että sekä uudet että ”vanhat” yhdysjäsenet lähettävät minulle tiedot itsestään (nimi, sairaala ja sähköpostiosoite) osoitteeseen: paivi.rasanen@lpshp.fi
Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille Fornan jäsenille!
toivottaa yhdysjäsensihteeri
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4 TH CONGRESS
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Dear Nordic peri-operative nurses
NORNA, Nordic Operating Room Nurses
Association, would like to invite you to come
to Copenhagen 27-28 October 2016.
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FS SASMO, the danish association of operating
room nurses is proud to be hosting the 4th
NORNA congress. Peri-operative nurses in
education and practice.
The aim of the conference is to share intiatives
in peri-operative nurses education and pratice,
caring for the peri-operative patient.

PERI-OPERATIVE
NURSES IN
EDUCATION
AND PRACTICE

Visit our website www.norna2016.dk and don’t
hesitate to contact us for futher information.

1st Call
f or Abs t
N o ve m b

We look forward to welcoming you all
to Copenhagen.

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

WANTED!

ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

päätoimittaja
Noora Turunen
pinsetti@forna.fi
040 7644 289

Työnantaja!

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

www.forna.fi

Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040 7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fi

Yhdistyksen sivut

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin!
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa?
Olisitko halukas kertomaan siitä Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt
mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilaisuuteen ja kerro siitä myös meille muille!
Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä aikataulut ja
muut yksityiskohdat kuntoon.
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APURAHAT KESA 2015

FORNA

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen
apuraharahaston sääntöjä,
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla
osoitteessa www.forna.fi.

4000 € apurahan.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse
osoitteeseen FORNA ry,
koulutus- ja tiedotussihteeri Minna Ikonen, Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
tai internet-lomakkeella. Hakemuslomake löytyy
yhdistyksen kotisivuilta www.forna.fi.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internetlomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Forna –apuraha”.

Johnson&Johnson Ethicon

Mölnlycke Health Care

800 € apurahan.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävätJohnson&
Johnson Ethiconin edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.

Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke
Health Caren edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet
-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Johnson&Johnson Ethicon –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internetlomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Mölnlycke Health Care –apuraha”.

Suomen 3M Oy

Endomed Oy

500 € apurahan kohteena

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Opintopäivät 2015 Hämeenlinna
Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Suomen 3M Oy –apuraha”.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internetlomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Endomed Oy –apuraha”.

B. Braun Medical Oy

OneMed Oy ja Semperit

1000 € apurahan.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Yhdistyksen sivut

Apurahojen myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.

julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.

Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n ja
Semperitin edustajat ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.8.2015.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internetlomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”B Braun Medical Oy –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internetlomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”OneMed Oy ja Semperit –apuraha”.

pinsetti

Mediakortti 2015
27. vuosikerta

Ilmestymisaikataulu
Nro

Ilmoitusten jättöpäivä

Ilmestyy

1

13.2.2015

viikko 12

2

24.4.2015

viikko 23

3

14.8.2015

viikko 37

4

13.11.2015

viikko 51

Pinsetti
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille,
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja
lehden tilanneille.
Julkaisija
FORNA ry
Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.fi
sähköposti hallitus@forna.fi
Päätoimittaja
sähköposti pinsetti@forna.fi

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi):
1/1 sivu (210x297 mm) 800 €
Tekstissä:
1/1 sivu
700 €
1/2 sivu
450 €
1/4 sivu
170 €
1/6 sivu
100 €
Vuosialennus 15 %.
Jos ilmoitus ulottuu marginaaleihin, tarvitaan
3 mm leikkausvarat kaikille sivuille (bleed)
sekä leikkausmerkit.

Pinsetin tilaukset ja osoitteenmuutokset
www.forna.fi
jasensihteeri@forna.fi

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tilaushinta
Vuosikerta 45 €, ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Opiskelijalehtitilaus 15 € ja yhdistyksen jäsenmaksu
20 €/vuosi, sisältää Pinsetti-lehden.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 2000 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 43mm
2 palstaa 90mm
3 palstaa 185mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 270mm
1/2 sivua 133mm

Ilmoitusmyynti
Minna Ikonen
tiedotussihteeri@forna.fi
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden
kuluessa lehden ilmestymisestä.
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitusaineiston toimitus
Graafinen suunnittelija Piia Viikari
Gsm 040 549 7519
Aineistojen lähetys sähköpostitse:
aineistopankki@gmail.com

Paino
Joutsen Median painotalo
Lekatie 4, PL 52, 90101 Oulu
Puhelin 08 5370011

Ovatko
työvaatteesi täysin
puhtaat?

BARRIER® kertakäyttöisiä työpukuja käytät vain sinä. Kertakäyttöiset
työpuvut edistävät sairaaloiden infektioiden hallintaa, sillä ne valmistetaan
kontrolloiduissa olosuhteissa vähän pölyävistä materiaaleista. 100% puhtaan
vaatetuksen käyttö on mielenrauhan kannalta tärkeää, mutta tällä on myös
merkitystä turvallisuuden kannalta.
BARRIER® työpukuja ja lämmittelytakkeja on saatavilla eri malleja, värejä ja
kokoja aina kokoon 4XL saakka.
Valikoimaamme kuuluvat myös puhdasilmapuvut, jotka auttavat äärimmäisen
puhtaan ilman luomisessa leikkaussaliin (alle 10 CFU/m3*) vähentämällä
pesäkkeitä muodostavien yksiköiden lukumäärää ilmassa.
Lue lisää www.molnlycke.fi tai ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!
*Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room” by A. Tammelin, B. Ljungqvist, B. Reinmuller.
Journal of hospital infection 2013.

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.
www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care nimi ja logo sekä BARRIER® ovat Mölnlycke Health Care –ryhmän
maailmanlaajuisesti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2015)

