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PAATOIMITTAJAN PALSTA

Noora
Turunen

Parempi kunto: virkeämpi mieli!
Peruskuntosi vaikuttaa kaikkeen. Tämä on
asia, mikä herätteli minua, kun ensimmäisen
kerran luin Meri-Sisko Mäkisen artikkelin liikunnan merkityksestä. Se, että olet työpäivän jälkeen poikki ja sohva kutsuu kotona, saattaa kieliä huonosta peruskunnosta. Totta, mutta onhan
meidän työmme myös fyysisesti raskasta. Siitä lähtökohdasta itsekin olen motivoitunut liikkumaan. Jos asuisimme vielä alle 10 kilometrin
päässä työpaikastani, kävisin edelleen polkupyörällä töissä. Työmatkaliikunta auttaa peruskunnon ylläpitämisessä ja saat raitista ilmaa. Eri
sairaaloissa onkin usein keväisin erilaisia työmatkaliikuntaan kannustavia kilpailuja, joihin voi
osallistua työporukalla. Kannustan kaikkia tarttumaan näihin haasteisiin! Bonuksena parempi
kunto ja virkeämpi mieli!
Eristyskäytännöt aiheuttavat aika ajoin
hämmennystä. FORNAn hallituksen jäsen Elina
Keränen kokosi tähän Pinsettiin lyhyesti ja ytimekkäästi oleellisimmat asiat eristyskäytännöistä. Lisäksi hän muistuttaa meitä jokaista koristautumisesta työssä.

Hallitukseemme kuuluu kansainvälistä porukkaa, puheenjohtajamme kävi Atlantin toisella puolen AORNin kokouksessa sekä hallituksen
jäsen Marja Sirkeinen Etiopiassa. Heidän matkakertomuksiaan saamme lukea tässä numerossa.
Toukokuussa järjestimme jäsenpäivän, toivottavasti ilmoittautuneet nautitte olostanne!
Muistakaa antaa palautetta, jotta voimme myös
ensi vuonna järjestää teitä palvelevan jäsenpäivän.
Myös opintopäivät lähestyvät. Tässä numerossa pääset tutustumaan ohjelmaan, joka
on varsin kattava ja mielenkiintoinen. Toivottavasti näemme syksyllä sankoin joukoin Tampereella.
Haluan toivottaa kaikille Pinsetin lukijoille
rentouttavaa ja lämmintä kesää!
Nauttikaa ansaituista lomista!
Noora
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Oletko työkykyinen?
Liikunnalla työkykyä
						ja työssäjaksamista
Meri-Sisko Mäkinen

KM, aikuiskouluttaja ja Personal Trainer
Kävi luennoimassa K-S SHP:n Kunto Ry:llä
keväällä 2016.

Miten voit töissä? Jaksatko tehdä koko
päivän töitä väsymättä ja vielä työpäivän jälkeen olla energinen, touhuta ja liikkua? Tiesitkö, että työkyvyn
pohja luodaan ihmisen omalla terveydellä ja että hyvällä kunnolla ja liikunnalla on suuri merkitys työkykyyn ja
henkiseen hyvinvointiin? Keskiverto
suomalainen on kuntoindeksinsä puolesta noin 6 tunnin työntekokunnossa. Töitä pitäisi kuitenkin jaksaa tehdä 7-8 tuntia ja tämän jälkeen hoitaa
koti, perhe ja oma kunto. Jos kuntosi
ei ole tarpeeksi hyvä, muodostuu työpäivästä itsestään jo väsyttävä suoritus. Tämä nostaa sohvan vetovoimaa
töistä päästyä. Ja oravanpyörä on valmis. Kunto ei riitä työpäivään, ei jaksa
liikkua nostaakseen kuntoaan, ja kunto laskee, jolloin työpäivä tuntuu taas
hieman haastavammalta. Osa lähtee
tilanteessa kovatehoiselle hikilenkille tai jumppatunnille ajatellen, että
nyt nostetaan kuntoa.. ja aloitetaan liian kovaa kuntotasoon nähden. Jaksetaan viikko ja lopetetaan. Kuorma käy
liian suureksi. Miten kuntoa sitten pitäisi nostaa, mikä on riittävä määrä liikuntaa viikkoon ja miten liikunta
saadaan osaksi arkea? Ja miten liikunta linkittyy työkykyyn?
Professori Juhani Ilmarinen on kuvannut ihmisen työkykyä työterveyslaitoksen työkykytalon avulla. Tässä

mallissa työkykyvyn nähdään muodostuvan talon kerrosten lailla, jossa pohjan muodostaa ihmisen terveys
sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Muissa kerroksissa
ovat mm. ihmisen osaaminen, arvot,
asenteet, motivaatio sekä työpaikan
johtaminen, työyhteisö sekä työolot.
Liikunta linkittyy ihmisen toimitakykyyn perustavanlaatuisella tavalla pohjakerroksesta lähtien osana ihmisen terveyttä. Liikunnalla tiedetään
olevan keskeinen rooli ihmisen terveyttä edistävänä sekä työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Oili Kettusen (2015) väitöskirjan mukaan hyvä kunto ja liikunta vähentävät stressiä työikäisillä. Liikunta
vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja ja vähentää työntekijän sairastumista. Tästä teemasta
kirjoitettiin myös viime vuoden Liikunta ja Tiede (6/2015) -lehdessä. Kirjoitus oli herättävää luettavaa. Päivi Kolu
(2015) kertoi lehden artikkelissaan
tuki- ja liikuntasairauksien ja mielenterveyden häiriöiden aiheuttavan yli
puolet kaikista yli kymmenen päivän
sairauspoissaoloista. Liikunnallisesti passiivisilla oli lähes kolminkertainen määrä mielentervesyongelmista
johtuvia sairauspoissaoloja hyvin aktiivisiin liikkujiin verrattuna. Lyhyissä sairauspoissaoloissa selkäkipu on
toiseksi yleisin syy flunssan jälkeen.
Rahaksi muutettuna tuki- ja liikuntaelinongelmat muodostavat hieman yli
kolmanneksen
sairauspoissaoloista, mikä tarkoitti toissa vuonna noin
4,8 miljoonaa Kelan korvaamaa sairauspoissaolopäivää. (Kelan sairausvakuutustilasto 2014). Kaikkiin näihin

voimme vaikuttaa säännöllisellä liikunnalla. Säännöllinen liikunta auttaa
vähentämään yleisimpiä sairauspoissaoloja, vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2
diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, verenpainetautiin sekä rinta- ja
paksusuolisyöpään. (Liikunta ja Tiede
5/2015). Käypähoitosuositukset (2016)
ovat tästä samaa mieltä kertoessaan,
että säännöllisen liikunnan tulee kuulua mm. depression sekä rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon tarvittaessa yhdistettynä muihin
elintapamuutoksiin ja hoitoihin. Nyt
siis tiedämme, että säännöllisellä liikunnalla voimme vaikuttaa työkykyymme, työssäjaksamiseen sekä
omaan hyvinvointiimme. Mutta kuinka
paljon tulisi viikossa liikkua? Ja miten
se saadaan osaksi arkea?
Määrään löytyy ohje suomalaisten
omista terveysliikuntasuosituksista.
Valmennuspuolella
terveysliikuntasuositukset ja UKKn Liikuntapiirakka
ovat tuttu työkalu käytännön työssä,
mutta mikä hienoa, niin tämän vuoden
2016 alusta myös käypähoitosuosituksiin on lisätty viralliset ohjeet liikunnalle. Ohjeissa sanotaan, että aikuisen viikkoon tulisi kuulua
- kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä,
ainakin 150 minuuttia viikossa tai
raskasta liikuntaa, kuten juoksua,
75 minuuttia viikossa.
- lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa
- sekä nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää liikuntaa.
uu
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Käypähoitosuositukset antavat tarvittaessa vielä tarkempaa ohjetta itse
suoritusten sisällöstä, kuormittavuudesta sekä toteutuksesta. UKK:n Liikuntapiirakan näet alla.
Miten nämä sitten viedään osaksi arkea? Ohjeet on helppo antaa, mutta
toteutus on usein se pulmallisempi
puoli? Jos liikut paljon, niin suositusten mukaan liikkuessasi kuntosi laskee. Jos taas lähtötasosi on matalampi, on suositusten määrä liian
kova. Tässä terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisen (esim. koulutettu yksilövalmentaja) konsultointi
on paikallaan. Kuormitus on nostettava taustasi, lähtötasosi ja tavoitteesi huomioiden. Ennen liikkeelle lähtöä,
varsinkin pitkän tauon tai liikkumattomuuden jälkeen on hyvä tarkastaa
terveystarkastuksella, että kaikki on
hyvin ja liikunnan aloittamiselle ei ole
vasta-aiheita. Kun valo näyttää vihreää, lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle,
ensin pätkissä. Jätetään auto vähän
kauemmas parkkipaikalla, kävellään
lounaalle, rappuset, tulostimelle, palavereissa. Kysytään kaveria lenkille
tai tehdään avo-/ aviopuolison kanssa parisuhdelenkki ennen lauantain
saunaa. Pikkuhiljaa kevyeltä tuntuvi-

en pätkien pituutta lisätään ja sitten
kunnon kehittyessä kuormitusta lisätään. Askel askeleelta. Lihaskunnon
puolella aloitetaan esimerkiksi omalla keholla kerran viikossa tehtävällä
kiertoharjoittelulla, jossa kehoa kuormitetaan muutamalla monia lihaksia
kuormittavilla perusliikkeillä, kuten
esimerkiksi kyykyillä, seinäpunnerruksilla, selkä- ja vatsalihasliikkeillä. Muutaman viikon jälkeen voidaan
lisätä toinen kerta viikkoon ja taitojen kehittyessä miettiä kotiin pienvälineitä, kuten käsipainoja, kahvakuulia,
jumppapalloa tai esimerkiksi kuntosalilla käyntiä. Suositusten mukaan
liikkuville tulee noin 4-6 liikuntakertaa viikkoon. Jos olet liikkunut viimeisen puolen vuoden aikana keskimäärin yhden kerran viikossa, lisää ensin
muutamalle viikolle 1-2 lyhyehköä liikuntatuokiota ja siitä pikkuhiljaa lisäten kohti suosituksia.
Muista kuunnella omia tuntemuksiasi sekä työn ja liikunnan stressin yhteistä kuormaa. Jos työpäiväsi on ollut hyvin kiireinen ja olet väsynyt, tee
palauttava harjoitus. Jos taas olet
työpäivän jälkeen virkeä, tee toimintaa ja suorituskykyä nostava harjoitus. Muistathan, että pohjan kaikelle

luo arkiaktiivisuus, ne 10 000 askelta
päivässä sekä se, miten vietät päiväsi.
Töissä ja vapaa-ajalla. Liiku, kuten meidät on luotu liikkumaan. Kokonaisuus muodostuu pienistä valinnoista, työmatkoista, työpäivän
tauottamisesta, vapaa-ajasta pihatöiden, luonnossa liikkumisen, perheen
kanssa liikkumisen ja touhuamisen ja
sekä aktiivisten siirtymisten merkeissä. Liikuttavaa kevättä.n
LÄHTEET
Aalto, R., Seppanen, L. 2013. Uusi kuntoilijan käsikirja. Docendo.
Kettunen, O. 2015. Effect of physical activity and fitness on the psychological wellbeing of young men
and working adults: Associations with stress, mental resources, overweight and workability. Turun Yliopisto.
https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/
vaitostiedotteet/Sivut/hyvakunto-ja-liikunta-vahentavat-stressia-tyoikaisilla.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky/liikunta/sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_
on_tyokyky/Sivut/default.aspx
www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_on_
tyokyky/PublishingImages/tyokykytalo_iso.png
http://kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
suositus?id=hoi50075
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on
www.lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2015/6/artikkelit/työssä-käyvien-liikuntaan-

Kuvalähde:
ukkinstituutti.fi
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Lapsen leikkausta edeltävä hoito
– mitä, missä ja miten?
Liisa Hämäläinen

Sh, Helsingin Lasten- ja nuorten sairaala
TtM

A nu Piispanen

terveydenhoitaja, Jakomäen neuvola
TtM

Maija Hupli

yliopistonlehtori

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Aikuisten leikkaustoiminnassa jo laajalle levinnyt Leiko (Leikkaukseen Kotoa) -malli ei ole vielä kovin yleinen
lasten ja nuorten hoitotyössä Suomessa, vaikka yksittäisiä lapsipotilasryhmiä hoidetaan mallin mukaisesti
joissakin suomalaisissa sairaaloissa.
Lasten leikkausta edeltävä hoito on
muutoksessa. Leiko-malli on tulevaisuudessa yleistymässä myös laajemmin lapsipotilaille. Esimerkiksi Helsingin Uudessa Lastensairaalassa 90
prosenttia potilaista tulee jatkossa
anestesiatoimenpiteeseen Leiko-yksikön kautta.

Leiko (Leikkaukseen
Kotoa) -malli
l Potilas tapaa henkilökunnan
poliklinikalla edellisenä päivänä
tai viikkoja ennen toimenpidettä.
l Potilas tulee erilliseen yksikköön kotoa toimenpideaamuna
tehtyään leikkaukseen liittyviä
valmisteluja kotona.
l Potilas siirtyy heräämöstä
vuodeosastolle toipumaan.

Lapset ja nuoret kokevat hoitotoimintatavat kovin eri tavalla kuin aikuiset, mikä on tärkeää muistaa suunnitellessa lasten leikkausta
edeltävää hoitoa. Tässä artikkelissa kuvataan 7–11-vuotiaiden lasten (n=17), 12–17-vuotiaiden nuorten (n=19) ja heidän vanhempiensa
(n=96) näkökulmia hoidon laadusta suomalaisessa Leiko-yksikössä.
Artikkeli perustuu Turun yliopistossa syksyllä 2015 hyväksyttyyn pro
gradu -tutkielmaan.
Hoitoon Leiko-yksikössä oltiin
tyytyväisiä

toa parempana, koska siellä oli paremmin aikaa valmistautua toimenpiteeseen ja edeltävän yön sai viettää
Tutkimustulosten mukaan lapset, kotona. Kotona vietettyä yötä arvostinuoret ja vanhemmat olivat tyytyväi- vat sekä lapset, nuoret että vanhemsiä saamaansa hoitoon Leiko-yksi- mat.
kössä. Tyytyväisiä oltiin etenkin hoitohenkilökuntaan ja sen toimintaan. Lapset kaipasivat hauskuutta
Noin puolet vastaajista halusi tulla sairaalaan Leiko-yksikön kautta ja Lapset olivat tyytyväisempiä hoitoymviidesosa vuodeosaston kautta. Kol- päristöön kuin nuoret ja vanhemmat.
mannes vastaajista ei osannut kertoa Leiko-yksikössä he pelkäsivät enikantaansa. Leiko koettiin vuodeosas- ten kipua ja vähiten lääkäreitä ja hoiuu
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tajia. Hoitajia pidettiin ystävällisinä ja mielestä heitä ei kohdeltu niin tasakiltteinä, mutta vähemmän hauskoina. vertaisesti kuin heidän vanhempansa
Lapsista jopa 88 prosenttia vastasi, arvioivat nuoria kohdeltavan.
ettei hoitaja koskaan leikkinyt heidän
kanssaan. Sen sijaan lapset kokivat, Vanhemmat toivoivat lisää
että hoitajat rohkaisivat ja ottivat lap- potilasohjausmateriaalia
sen mielipiteen huomioon hyvin.
Tiedonsaanti toteutui tämän tutkimuksen mukaan kaikkein heikoiten.
Lapset, nuoret ja vanhemmat saivat
hyvin tietoa sairaudestaan ja sairaalassaolon syistä, mutta he eivät juuri saaneet tietoa toimenpiteestään.
Vanhemmat kokivat saaneensa tietoa
erityisesti lääkäreiltä ja nuoret erityisesti hoitajilta. Vanhemmat jäivät
kaipaamaan lisää potilasohjausmateriaalia.

hennetään lasten pelkoja. Ne tarjoavat ajankulua, omaa rauhaa ja yksityisyyttä
sekä
mahdollistavat
vanhempien läsnäolon. Koko perheen
tarpeiden huomioiminen on Leiko- yksikön tulevaisuutta.n

LÄHTEET:.
Päälähde: Liisa Hämäläinen. 2015. Lastenkirurginen
hoitoprosessi muutoksessa - Lasten, nuorten, vanhempien ja henkilökunnan näkökulma. Pro gradu
-tutkielma. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos.
Tohmo H. 2010. Miten Leiko-toiminta muuttaa leikkaussalin toimintaa? Finnanest 43, 310–311.
Pelander T. 2008. The Quality of Paediatric Nursing
care - Childrens’ perspective. Annales Universitatis
Turkuensis; D 829. Väitöskirja. Turun yliopisto, Turku.

Koko perhe on Leiko-yksikön
potilaana
Leiko-malli kehitettiin alun perin aikuispotilaiden
leikkausta
edeltävään hoitoon kasvavan resurssipulan
vuoksi. Hoitoprosessin tehostamiseksi Leiko-malli laajenee myös lasten
ja nuorten maailmaan. Tutkimustulosten
mukaan Leiko-malli sopii lasNuoret halusivat pelata
ten
kirurgiseen
hoitoprosessiin edelodotellessaan
lyttäen, että perheen tiedonsaantiin
Lasten ja nuorten mielestä toimenpi- ja ohjaukseen kiinnitetään erityistä
teen odottaminen ja ravinnotta olo oli huomiota. Lapset ja nuoret tarvitseikävää. Nuorille pelaaminen on tärke- vat enemmän yksilöllistä tukea ja aiää ja he kokivat, ettei hoitoympäris- kaa toimenpiteeseen tullessaan kuin
tö tarjonnut heille ajankulua. Nuorten aikuiset. Toimivilla tilaratkaisuilla vä-

Vinkkejä työhösi
l Huomioi leikki, kun valmistelet lasta toimenpiteeseen. Oletteko
jo kanyloineet nallen? Mitä jos lapsen verenpaine mitattaisiin voimamittarilla?
lKohtele nuoria tasavertaisesti. Mahdollista leikki ja pelaaminen
omalla tai lainalaitteella.
l Anna kirjallista potilasohjausmateriaalia etukäteen ja varmista tiedonsaanti. Huomioi, että lapsilla, nuorilla ja vanhemmilla on
erilaiset tarpeet siitä, miten ja mitä tietoa heille annetaan.

evercare® is a registered trademark of OneMed Group Oy

Enemmän aikaa
olennaiseen
3 Vähemmän tarvikevalikoiman hallinnointia
3 Lyhyempi toimenpiteen valmisteluaika
3 Enemmän aikaa potilaalle
OneMedin laajassa tarvikevalikoimassa nyt myös
asiakasräätälöidyt evercare® MediKit -leikkauspakkaukset.
OneMed Oy • PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki • www.onemed.fi • puh. 020 786 6810 • asiakaspalvelu@onemed.com

Tarvikehankinnan kokonaispaketti
Kysy lisää – Lauri Untamo
p. 040 419 1907
lauri.untamo@onemed.com
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Operation Smile -järjestön
matkalla Etiopiassa
Marja Sirkeinen

Sairaanhoitaja
Töölön sairaala, HUS
Plastiikkakirurginen leikkausosasto

Olen ollut amerikkalaisen Operation
Smile -hyvätekeväisyysjärjestön toiminnassa mukana keväästä 2012 lähtien.

olla esimerkiksi liian pieniä ja he saavat lähteä kotiin ”kasvamaan” He voivat tulla uudestaan ½ - 1 vuoden kuluttua, kun uusi tiimi tulee samalle
paikkakunnalle. Leikkaussalit varustetaan Operation Smilen tarvikkeilla.
Leikkauspäiviä on yleensä 4-5. Tänä
aikana leikataan 90-170 potilasta 4-5
leikkauspöydällä. Hoitotiimiin kuuluu paikallisia hoitajia, anestesialääkäreitä ja kirurgeja. Suurin osa tiimistä on kuitenkin kokeneita ”konkareita”
mm. Suomesta, Ruotsista, Englannista, USA:sta, Italiasta jne.

Järjestön leikkaustiimi tekee matkoja
ympäri maailmaa köyhiin maihin leikaten pääasiassa lasten huuli- ja suulakihalkioleikkauksia. Yksi ”mission” kestää noin 10 päivää matkoineen.
Tähän sisältyy pari päivää potilaiden tutkimista, jolloin katsotaan, ketkä täyttävät leikkauskriteerit ja pää- Sain joulukuussa 2015 tekstiviestin
sevät leikkaukseen. Osa lapsista voi Tukholmasta Gunilla Lööfiltä. Hän ky-

Leikkaussalin kokoamista.

syi haluaisinko lähteä matkalle Etiopiaan, Jimmaan, maaliskuussa 2016.
Gunilla on Operation Smilen Ruotsin alajärjestön koordinaattori. Tällä
kertaa haettiin kokeneempia hoitajia,
koska matka olisi ns. opetus-mission,
missä pääpaino on paikallisten opetuksella, eikä työntahti olisi niin nopea. Päätin lähteä.
Matkani alkoi 5.3 lauantaina jolloin
lensin Helsinki - Tukholma - Rooma- Addis-Abeba - Jimma, Etiopia.
Olin perillä 6.3. sunnuntaina aamulla. Tiimissä oli ilokseni mukana pari
tuttua aikaisemmilta matkoilta. Jimma on suurin kaupunki Lounais-Etio-
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piassa, asukkaita siellä on n. 200000.
Kaupungin kadut ovat päällystämättömiä hiekkateitä ja talot matalia ja
vaatimattomia. Kaupungissa on kuitenkin suuri yliopisto ja opiskelijakampus. Sinne on rakennettu myös
uusi sairaala, jota ei oltu otettu vielä
käyttöön. Me saimme kuitenkin käyttöömme uuden sairaalan leikkaussalin. Paikalliset kirurgit, anestesialääkärit ja hoitajat olivat kaikki saaneet
koulutuksensa Jimmassa.
Maanantaina tutkimme 34 potilasta
vanhan sairaalan puolella. Varustimme myös leikkaussalit ja heräämöt
Operation Smilen tarvikkeilla. Tiistaina oli tarkoitus aloittaa leikkaukset. Koska sairaalassa ei ollutkaan
sähköjä eikä vettä tullut, aloitus siirtyi seuraavalle päivälle. Keskiviikkona saimme sähköt mutta vettä ei
tullut. Leikkasimme kuitenkin kahdeksan huulihalkiopotilasta kahdella
leikkaustasolla. Vesi tuotiin saaveilla vanhasta sairaalasta ja kädet pestiin avustajan kaataessa vettä kannulla niille. Sähköt katkesivat hetkeksi
välillä, mutta onneksi kirurgeilla oli
otsalamput. Näin jatkoimme perjantaihin saakka leikaten joka päivä n.
kahdeksan potilasta. Aloitimme päivän klo 8 ja olimme n. klo 17 takaisin
hotellilla. Yövyimme paikallisessa hotellissa, joka oli kävelymatkan päässä
sairaalasta. Paikalliset hoitajat olivat
todella aktiivisia ja kiitollisia saamastaan opista. Heitä oli myös ilo opettaa.
Yhteinen kieli oli englanti, jota paikal-

Vanhan sairaalan leikkaussalin ovi.

Jimman uusi sairaala.

liset osasivat vaihtelevasti. Lauantai- rat, jotka lähetetään rahtina takaisin
na ja sunnuntaina pidimme taukoa ja USA:han. Illalla aloitimme kaikki haikein mielin kotimatkan lennolla kohti
tutustuimme kaupunkiin.
Addis-Abebaa. Matka oli jälleen upea
Seuraavalla viikolla leikkasimme taas ja tiimikavereiden kanssa oli tosi hieneljänä päivänä. Kahden viikon aikana noa työskennellä. Toivottavasti tapaan
leikkasimme yhteensä n. 45 potilas- heidät vielä jollain matkalla uudesta. Missioneilla on perinteenä järjes- taan! n
tää ”final party”. Meidän juhlamme oli
hotellimme kattoterassilla, jossa oli Järjestöstä löydät lisää tietoa:
tarjolla herkullista paikallista ruokaa operationsmile.se
ja hyvää musiikkia. Viimeisenä päivänä, perjantaina, menimme aamulla
sairaalalle pakkaamaan kaikki tava-

Team Jimma. Kuvasta puuttuvat kaikki paikalliset työntekijät.
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Infektioiden torjunta
hoitotyössä
Elina K eränen

Sairaanhoitaja AMK

Kesäfiiliksen saavuttaessa meidät on
paikallaan pieni muistinvirkistys turvalliseen hoitotyöhön infektioiden torjunnan näkökulmasta. Käytännön tilanteissa ratkaisuja pohtiessasi voit käyttää
hyvänä tietolähteenä Suomen Kuntaliiton Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta -kirjan uusinta painosta.
Hoitoon liittyvien infektioiden tärkeimpänä leviämistapana pidetään käsien välityksellä tapahtuvaa kosketustartuntaa.
Hyvän käsihygienian ja hoitoon liittyvien
infektioiden määrän väheneminen on yhteydessä toisiinsa. Henkilökunnan käsihygienian kehittyessä hoitoon liittyvien
infektioiden määrä on vastaavasti laskenut (Ojanperä 2016, 69.)
Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta kuvaa infektioiden esiintyvyyttä
ja nopeuttaa muutosten havaitsemista
hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuudessa. Seurannalla konkretisoidaan myös hoitohenkilökunnan toiminnan merkitystä infektioiden torjunnassa
ja vaikutetaan potilaiden saamaan hoitoon sekä potilasturvallisuuteen (Järvinen 2016, 80.)

Infektioiden torjunta sekä
eristys ja varotoimiluokat
Infektioiden torjunnassa pyritään estämään vaikeita sairauksia aiheuttavien mikrobien tarttuminen toisiin
potilaisiin, työntekijöihin tai vierailijoihin. Tähän päämäärään pyritään tavanomaisilla hyvillä aseptisilla hoitokäytännöillä ja tarvittaessa erilaisilla
eristystoimilla / potilaan eristämisellä. Nimenomaan oikein toteutettu käsihygienia ja kosketustartunnan torjunta on merkittävä osa hoitoon
liittyvien infektioiden torjuntaa. Näin

on myös ajateltu eristyskäytäntöjä kehitettäessä. Eristämisen katsotaan jakautuvan kahteen tasoon eli
tavanomaisiin varotoimiin, joita suositellaan kaikkien potilaiden hoidossa
infektiotilanteesta riippumatta ja varsinaisiin tartuntaeristystoimiin, jotka
jakautuvat pääasiallisen tartuntatavan perusteella kolmeen eritysluokkaan (ilmaeristys, pisaraeristys ja
kosketuseristys) sekä yhteen varotoimiluokkaan (verivarotoimet).

Tavanomaiset varotoimet
Tavanomaisilla varotoimilla tarkoitetaan suositeltavaa käytäntöä kaikille
sairaalapotilaille kaikessa potilashoidossa infektiotilanteesta riippumatta.
Tavanomaiset varotoimet ovat myös
perustana eri eristysluokissa käytettäville lisävarotoimille. Tavanomaisilla varotoimilla torjutaan mikrobien siirtymistä työntekijöistä potilaisiin,
potilaista työntekijöihin ja potilaasta
työntekijän kautta toisiin potilaisiin.
Tavanomaiset varotoimet kaikkien potilaiden hoidossa:
n käsien desinfektio ennen ja jälkeen potilaskontaktin
n käsien desinfektio ennen suojakäsineiden pukemista ja heti käsineiden riisumisen jälkeen
n suojakäsineiden käyttö käsiteltäessä verta, eritteitä, kontaminoituja alueita, potilaan limakalvoja tai rikkinäistä ihoa
n suojakäsineet ovat työvaihekohtaiset ja ne vaihdetaan likaiselta
alueelta puhtaalle alueelle siirryttäessä
n silmien ja suun suojaaminen toimenpiteissä, joissa riski eriteroiskeista
n suojatakin käyttö suojaamaan
ihoa ja vaatetusta toimenpiteissä,
joissa riski roiskeista
n terävien instrumenttien ja neulojen huolellinen käsittely tapaturmien välttämiseksi

Kosketuseristys
Käytetään tavanomaisten varotoimien
lisäksi hoidettaessa potilasta, jolla
tiedetään tai epäillään olevan helposti
suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä vakava sairaus. Valtaosa sairaalainfektioita aiheuttavista
mikrobeista leviää kosketuksen välityksellä ja siten kosketustartunnan
torjunta on olennainen osa sairaalainfektioiden torjuntaa ja merkittävä osa
tavanomaisia varotoimia. Tarkoitus on
katkaista kosketustartuntatie.
n käsien desinfektio kuten tavanomaisissa varotoimissa, sekä potilaan huoneeseen mennessä ja
sieltä poistuttaessa
n suojakäsineiden käyttö myös
potilaan lähihoidossa
n suojatakin käyttö myös potilaan
lähihoidossa
n silmien ja suun suojaaminen,
kun vaara eriteroiskeista
n kuljetus vain välttämättömissä tilanteissa, jolloin on vältettävä
ympäristön kontaminoimista

Pisaraeristys
Käytetään tavanomaisten varotoimien
lisäksi hoidettaessa potilasta, jolla tiedetään tai epäillään olevan suurien pisaroiden (yli 5 µm) välityksellä leviävä vakava sairaus. Olennaista
on sijoittaa potilas yhden hengen huoneeseen ja käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta lähihoidossa (kohortointi
/ yli metrin etäisyys potilaasta). Pisaroita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuttaessa, aivastaessa ja toimenpiteissä. Pisarat eivät leijaile, vaan
putoavat alaspäin, eivätkä tavallisesti kulkeudu metriä kauemmas syntypaikastaan.
n käsien desinfektio ennen ja jäl-

keen potilaskontaktin sekä huoneeseen mennessä ja sieltä poistuttaessa
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Oikein toteutettu käsihygienia viestii ammattitaidosta.

n suojakäsineiden käyttö kuten

tavanomaisissa varotoimissa
n suojatakin käyttö kuten tavanomaisissa varotoimissa
n kirurgisen suu-nenäsuojuksen
käyttö, kun työskennellään alle
1m etäisyydellä potilaasta
n kuljetus vain välttämättömissä tilanteissa. Kuljetuksen aikana potilaalle voidaan tarvittaessa
laittaa kirurginen suu-nenäsuojus
estämään pisaroiden leviämistä
ympäristöön

n huoneessa erillinen ilmanvaihto,
alipaine sekä ilmanvaihto 6-12x/h,
huoneen ovi pidettävä suljettuna
n kuljetus vain välttämättömissä
tilanteissa, potilaalle tarvittaessa
kirurginen suu-nenäsuojus estämään partikkelien leviämistä ympäristöön
n Huomioitava bronkoskooppien
puhdistuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä aerosoli, jolloin
välinehuoltajan on syytä suojautua hengityksensuojaimella

Ilmaeristys

Verivarotoimet

Käytetään sairauksissa, jotka leviävät ilmatartuntana ilmassa kauas ja
kauan leijailevien mikropartikkelien
välityksellä. Partikkeleita erittyy ilmaan erityisesti yskiessä ja aivastaessa. Altistus / tartuntavaara on suuri
aerosolia muodostavien toimenpiteiden yhteydessä, kuten hengitysteiden
imeminen, intubointi, bronkoskopia,
yskösten indusointi, tbc bakteereja sisältävien eritteiden virheellinen käsittely, hengitysteiden fysioterapeuttinen hoito, puheterapia, hammashoito
ja ruumiinavaus. Tuberkuloosille altistuneista vain noin kolmasosa saa
tartunnan. Olennaista eristyksessä
on sulkutilalla varustettu eristyshuone ja hengityssuojaimien käyttö. Edullisinta on, jos eristyshuoneessa on
alipaine, ilma vaihtuu 6-12 x / h, ilma
poistetaan ulos tai suodatetaan ennen uudelleen kierrättämistä. Kolme
ilmaeristystä vaativaa sairautta ovat
vesirokko/yleistynyt vyöruusu, tuhkarokko, ja epäilty tai todettu keuhkotai kurkunpäätuberkuloosi, jossa yskösten tbc-värjäys on positiivinen.

Pyritään estämään veren välityksellä tapahtuva tartunta potilaasta, jolla
tiedetään tai epäillään olevan verenvälityksellä leviävä sairaus. Veren lisäksi myös siemenneste, vaginaerite
ja veriset eritteet voivat välittää tartuntaa. Olennaista on pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen sekä suojainhoito verikontaminaation ehkäisemiseksi.
Verivarotoimia käytetään HIV-infektiossa sekä B- ja C-hepatiitissa.

n käsien desinfektio kuten tavanomaisissa varotoimissa
n suojakäsineiden, suojatakin ja
suojalasien käyttö kuten tavanomaisissa varotoimissa
n hengityksensuojain FFB3 aina
huoneeseen mentäessä

Työskennellessämme
terveydenhuollossa tulee meidän käyttää järkeviä varotoimia jouduttaessa veren
kanssa tekemisiin. Valtioneuvosto
on antanut 25.4.2013 asetuksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä terävien instrumenttien aiheuttamia pisto- ja viiltotapaturmia tai infektioita
terveydenhuoltoalalla. Asetus on tullut voimaan 8.5.2013. Tämä luo turvaa työntekijälle, mutta meidän tulee
itse kiinnittää huomiota ja huolehtia turvallisesta työskentelystä sekä
-työympäristöstä. Neuloja ei irroteta ruiskusta käsin, vaan neulapurkin
kantta vasten. Neuloja ei laiteta takaisin neulansuojaan, neulaa ei tule
taittaa, murtaa tai muuten käsitellä. Käytetyt kertakäyttöruiskut, -neulat, -veitsenterät ja muut terävät esineet laitetaan suoraan käyttöpaikan
läheisyydessä olevaan terävien esineiden keräysastiaan. Niin ikään on
huolehdittava terävien instrumenttien
ja epäpuhtaan jätteen hävittämisestä

turvallisesti. Terävän instrumentin aiheuttama pisto- tai viiltotapaturma on
yksi tyypillisimmistä terveydenhuoltoalan työtapaturmista. Saatavilla on
erilaisia turvaneuloja ja muita ratkaisuja pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyyn.

Koristautuminen hoitotyössä
Infektioiden torjunta ei kiellä kauneutta, mutta asettaa vaatimuksia
hoitotyöntekijöille työssä ollessamme. Meidän tulee huolehtia käsien
ihon kunnosta, muistaa pitää kynnet
siistinä ja lyhyinä. Kaikenlaiset koristekynnet ovat hoitotyössä kiellettyjä potilasturvallisuuden vuoksi.
Koristekynsien kiinnityskohdat ja epätasaiset pinnat keräävät mikrobeja ja
ovat hankalasti desinfioitavissa, jonka vuoksi oikein toteutettu käsihygienia on mahdotonta. Myös sormukset,
kellot, rannekorut ja aktiivisuusrannekkeet ovat hoitotyössä kiellettyjä. Nämä kaikki hankaloittavat oikeaoppista käsihygienian toteuttamista
ja ovat riski potilasturvallisuudelle.
On todettu, että sairaanhoitajien sormukset ovat riskitekijä gram-negatiivisten sauvojen ja hiivasienten kontaminaatiolle. Sormuksellisissa käsissä
on gr- sauvoja 14 kertaa enemmän ja
hiivasientä 12 kertaa enemmän kuin
sormuksettomissa käsissä (Trick &
Wermon & Hayes 2003, 1383-1390.) Oikein toteutettu käsihygienia viestii
ammattitaidosta. Ethän tahdo koristautua potilastyössä vaarantaaksesi
potilasturvallisuuden? n
LÄHTEET:
Anttila, Hellstén, Rantala, Routamaa, Syrjälä, Vuento (toim.). 2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Järvinen, R. 2016. Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa. Suomen
Sairaalahygienialehti 34: 80-81.
Ojanperä, H. 2016. Never ending story –käsihygieniahavainnointi käytännössä. Suomen Sairaalahygienialehti 34: 69-72.
Trick WE, Vernon MO, Hayes RA, ym. Impact of ring
wearing on hand contamination and comparison of
hand hygiene agents in a hospital. Clin Infect Dis
2003;36: 1383–90.
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AORN Surgical Conference & Expo 2016
Anaheim, USA

Thriving through transformation
Jaana Perttunen

Minulla oli ilo ja kunnia osallistua kutsuvieraana AORNin (American Operating Room Nurses) kongressiin Anaheimissa 1.-6.4.2016. Paikkana oli
upea ja nykyaikainen Anaheim Convent
Center, jonne mahtuu tuhansia ihmisiä kerrallaan. Kongressissa oli melkein 6000 osallistujaa sekä lisäksi satoja näytteilleasettajia. Suomesta oli
mukana myös EORNAn entinen varapuheenjohtaja sekä FORNAn entinen
puheenjohtaja Merja Fordell. Suurin
osa osallistujista oli luonnollisesti Yhdysvalloista, mutta mukana oli myös
perioperatiivisia sairaanhoitajia mm.
Hollannista, Ranskasta, Belgiasta, Irlannista, Englannista, Kiinasta, Japanista, Etelä-Koreasta, Australiasta, Kanadasta ja Brasiliasta. Kaikki
maanosat olivat siis edustettuna.
Kongressin aluksi järjestettiin 7th Annual International Summit teemalla
Transforming Global Perioperative Practice. Summitin kaikki esiintyjät olivat
kansainvälisiä vieraita. Näistä puhujista jäi erityisesti mieleen professori
Judith Tannerin (The University of Nottingham, UK) esitys Current Issues in
Surgical Site Infection (SSI). Hänen lähestymistapansa jo kaikille tuttuun
aiheeseen oli uusi ja mielenkiintoinen. Hän toi mukaan vahvasti leikka-

Kutsuvieraat maailmalta.

ushaavainfektioiden (SSI) vaikutuksia
potilaiden elämään. Hän oli haastatellut 17 potilasta, joilla oli ollut SSI ja
heistä yhdeksän ei tiennyt saaneensa infektiota. Heille ei oltu kerrottu
asiasta sairaalassa. Toinen mielenkiintoinen ja innostava esitys oli Theresa Donnellyn (Clinical Nurse Manager, Sligo Regional Hospital, Irlanti) TWO,
FOUR, SIX EIGHT…Stop and count before
its too late. Hän oli tutkinut, toteutuuko taitosten, neulojen ja instrumenttien laskeminen suositusten mukaan.
Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota mm. laskemiseen käytettyyn aikaan ja tekniikkaan, sairaanhoitajien
kommunikaatioon laskemisen aikana
sekä dokumentointiin. Puutteita suosituksiin verrattuna oli siinä, että kaikissa tapauksissa ei laskettu ääneen
eikä kirurgille ilmoitettu laskemisesta. Aina ei myöskään dokumentoitu
laskemista.
Kongressin varsinaiset avajaiset olivat mahtava spektaakkeli. Oli välillä sellainen olo, että osallistui Oscar-gaalaan. Pääesiintyjien lisäksi
avajaisissa jaettiin tunnustusta lukuisille perioperatiivista hoitotyötä kehittäneille ja AORNin toimintaan aktiivisesti osallistuneille henkilöille.
Toinen avajaisten pääesiintyjistä, tohtori, perioperatiivinen sairaanhoitaja Kathleen B. Gaberson (Award for
Excellence Winner) piti koskettavan
esityksen aiheesta Identify generosity

Amy Purdy.

as a strategy fo achieve personal happiness. Esitys perustui hänen omaan
kokemukseensa, kuinka hän selviytyi
30-vuotiaan poikansa kuoleman aiheuttamasta surusta. Toinen avajaisten
pääesiintyjä oli Amy Purdy, joka kertoi oman selviytymistarinansa, kun
häneltä sepsiksen vuoksi amputoitiin
molemmat jalat sääristä vain 19-vuotiaana reilut 15 vuotta sitten. Rankan
toipumisen jälkeen hän palasi vahvasti takaisin elämään ja on sen jälkeen
toiminut mallina, näyttelijänä, kirjailijana, vaatesuunnittelijana sekä voittanut pronssia paraolympialaisten lumilautailussa ja tullut toiseksi Amerikan
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.
Nyt hän kiertää maailmaa tittelillä
”professional motivational speaker”. Molemmat avajaisten esiintyjät olivat hyvin inspiroivia, niin kuin amerikkalaiseen malliin kuuluukin.
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Muotia leikkausliinoista.

Kongressin muut päivät kuluivat mielenkiintoisten ja ajankohtaisten perioperatiivisten aiheiden parissa.
Kaikkina päivinä oli varattuna myös
runsaasti aikaa näyttelyyn tutustumiselle. Näyttelyalue oli valtava ja
mukana oli noin 450 yritystä ja organisaatiota. Hyvä oli, että tutustumiseen oli varattuna aikaa. Yhtenä päivänä ei ehtinyt eikä jaksanut kiertää
kuin osan näyttelyosastoista. Saimme
Merjan kanssa kierrettyä näyttelyn
lähes kokonaan kolmen päivän aikana.
Kongressiin osallistuminen oli hieno kokemus. Kaikki oli suurta, mutta
se ei haitannut järjestelyjä. Ilmoittautumiset, ruokailut ym. sujuivat lähes
jonottamatta. Tilaa oli vaikka vieläkin suuremmalle väkimäärälle. Ihmiset olivat ystävällisiä ja avuliaita. Tunsimme olevamme hyvin eksoottisia,
koska tulimme niin kaukaa. Yllättävän monella oli kuitenkin siteitä Suomeen tai muuten tunsivat Suomea
melko hyvin. Tapasimme myös kaksi
filippiiniläistaustaista henkilöä, joista
toinen, jo vanhempi mies, kertoi nuorena ihailleensa Armi Kuusela-Hilariota. Toinen heistä, USA:n anestesiasairaanhoitajayhdistyksen presidentti,
oli nimeltään Armi. Arvatkaa kenen
mukaan hän oli nimensä saanut!

Suomea edustamassa.

Seuraava AORN kongressi pidetään
Bostonissa 1.-5.4.2017.n
Anaheim Convention
Center iltavalaistuksessa.

Kuvat Merja Fordell
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Leikkaussalikierroksella 5: Oulaskangas

Sairaanhoitajan työnkuva
Oulaskankaan sairaalan
leikkausosastolla
Heli Virta

Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja
(Opistotason koulutus)

Paula K amunen

leikkaussairaanhoitaja (YAMK)

PPSHP, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto

Pieni mutta tehokas Oulaskankaan sairaala sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla
Oulaisissa, ja on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Sairaalalla on
pitkä ja monisäikeinen historia alueemme väestön monenlaisten sairauksien
hoitavana yksikkönä.

Sairaala-alueella on aivan ensimmäiseksi toiminut Keuhkoparantola.
Tämä perustettiin vuonna 1914. Parantolan aikana sairaalassa on ollut hyvin vireätä leikkaustoimintaa,
etenkin tuberkuloosipotilaiden hoitamiseksi. Oulaskankaan Aluesairaala
perustettiin vuonna 1971, ja Oulaskangas yhdistyi osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vuonna 1988.
Oulaskankaan sairaalan leikkausosaston toiminta on vuosien varrella
ollut hyvin monipuolista. Erikoisaloina
ovat olleet gastro- ja yleiskirurgia, gynekologia, urologia, plastiikkakirurgia ja korva- nenä- ja kurkkutautien
erikoisala sekä ortopedia muodostuen tekonivel-, trauma- ja skopiakirurgiasta sekä jalkateräkirurgiasta.
Gastrokirurgian jäätyä pois erikoisaloista yksikössä on lisätty ortopedisten ja erityisesti tekonivelleikkausten
määriä. Sairaalamme leikkausosastolla on työskennellyt vuosien varrel-

Tekonivelleikkaus menossa.

la useita eri erikoisalojen lääkäreitä
pääsääntöisesti Oulusta, mutta myös
oulaistelaisia kirurgeja on sairaalassamme työskennellyt aina.

työskentelevien tahojen kesken, jotka osallistuvat potilaan hoitoprosessiin. Hyvän yhteistyön ja suunnittelun
myötä viikkolukujärjestys on toimiva, ja toimintamme on tehokasta. VirOulaskankaan sairaalan leikkaus- ka-ajan ulkopuolella leikkausosasosastolla on viisi leikkaussalia, joissa tollamme tapahtuu päivystyksellistä
kussakin leikataan oman erikoisalan toimintaa.
potilaita. Mm. leikkaussalien varustus on suunniteltu näiden tarpeiden Sairaanhoitajan työkuvasta katsottumukaan. Elektiivistä leikkaustoimin- na toiminta on jaettu erikoisalakohtaa tehdään viitenä päivänä viikossa taisesti tiimeiksi. Tiimi on jaettu viivirka-ajalla. Osastomme leikkaustoi- teen ryhmään, jotka ovat ortopedian
minta on suunniteltu toteutettavak- tiimi, korva-, nenä- ja kurkkutautien
si päivisin eri erikoisalojen tarpei- tiimi, gynekologian ja urologian tiimi,
den ja potilasmäärien mukaan. Tämä sisältäen yleis- ja plastikkakirurgian
suunnittelutoiminta on toteutettu yh- sekä anestesia- heräämö- ja päiväteistyössä kaikkien sairaalassamme kirurgian tiimi. Kussakin tiimissä toi-
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Artikkelin kirjoittajat poseeraavat sektiosalissa,
Heli vasemmalla ja Paula oikealla.

mii oma tiimivastaava sekä erinäinen
määrä sairaanhoitajia. Tiimit vastaavat oman erikoisalansa toiminnasta
yksikössämme sekä yhteistyöstä eri
yhteistyötahojen kanssa – kuten sairaalan muiden asiantuntijoiden, alan
edustajien ja tavaran toimittajien sekä vetäjän tehtävännimikkeellä. Hänen
erikoisalojen lääkärien kanssa.
tehtävänkuvana on toteuttaa suunniteltu toiminta sen hetkisen henkilösUseilla
leikkaussairaanhoitajillam- töresurssien voimin. Listanvetäjän
me on vastuullaan myös moninaisia tehtävässä erityisen tärkeätä on saivastuutehtäviä, kuten vauvan virvoit- raanhoitajan laaja-alainen kokemus
telukoulutus, ergonomia, Pyxis-kes- ja organisointikyky – jotta oikeat henkusvarastojärjestelmän hoito, käti- kilöt, instrumentaatiot jne. kohtaalöiden sektiokoulutus, lääkehoito- ja vat suunnitellusti oikeaan aikaan ja oilääkekaapeista vastuu jne. Lisäksi keassa paikassa.
yksikössämme toimii luupankki – eli
keräämme lonkka-tekonivelkirurgi- Henkilöstövahvuus saleissa ja muissa
an yhteydessä vapaaehtoisilta luun- yksiköissä on edeltävästi suunnitelluovuttajilta luuta PPSHP:n luupank- tu esimiestahon toimesta. Listanvetäkiin. Osastollamme työskentelevistä jän roolissa toimivat lähes kaikki yksairaanhoitajista kolmella on myös sikkömme sairaanhoitajat vuorollaan.
asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä,
kuten hygieniahoitaja, laatupäällikkö Sairaanhoitajana
ja kliininen asiantuntija. Lisäksi olem- leikkausosastolla
me mukana monenlaisissa projektija kehittämistehtävissä sairaalan si- Oulaskankaan sairaalan leikkaussällä.
osastolla työskentelee 36 sairaanhoitajaa, ja työnkuva on hyvin laaja-alaiOsastomme ja sairaanhoitajiemme nen. Uusi leikkausosastolle tuleva
esimiehinä toimii osastonhoitaja ja sairaanhoitaja perehtyy työhön joko
apulaisosastonhoitaja, jotka vastaa- instrumenttihoitajaksi ja saliavustavat päivittäisestä toiminnasta yksi- jaksi tai anestesiasairaanhoitajaksi.
kössämme esimiestyön osaamisalu- Myös anestesiasairaanhoitajat tekeeiden mukaan.
vät saliavustavan hoitajan työtehtäviä työhistorian edettyä pidemmälle.
Elektiivisestä
leikkaustoiminnasta Instrumenttihoitajana työskentelevän
sekä päivystyksellisistä toimenpiteis- sairaanhoitajan tulee hallita kaikki
tä virka-ajalla vastaa erikseen nimet- leikkausosastollamme olevat erikoisty sairaanhoitaja, joka toimii lista- alakohtaisten potilasryhmien hoito-

Elisa on sekoittanut
sementin valmiiksi.

prosessit ja anestesiahoitajan niin
yleisanestesia- kuin puudutuspotilaan hoitoprosessit perioperatiivisesta näkökulmasta katsottuna.
Leikkausosastollamme on kuusipaikkainen heräämö, joka on auki virka-aikana kello 9-18. Lisäksi Päiväkirurgian osastolla on neljäpaikkainen
kakkosvaiheen heräämö. Heräämössä työskentelevät kaikki osastomme
sairaanhoitajat vuorollaan. Työvuoroissa on kerrallaan kahdesta kolmeen sairaanhoitajaa, riippuen elektiivisten leikkauspotilaiden määristä.
Kaikilla sairaanhoitajillamme tulee
olla voimassa olevat iv-lääkehoitoluvat, joka tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin määrittämän
kirjallisen kokeen ja näyttökokeen
suorittamista hyväksytysti.
Leikkausosastomme yhteydessä toimii päiväkirurginen yksikkö, jossa osa
sairaanhoitajistamme työskentelee.
Tämän yksikön kautta tulevat kaikki päiväkirurgisesti hoidettavat leikkauspotilaamme.
Sairaanhoitajamme toteuttavat koko päiväkirurgisen
potilaan hoitoprosessin aina hänen
vastaanottamisestaan kotiutukseen,
ja tarvittaessa arvioivat yhteistyösuu
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sä hoitavan lääkärin kanssa potilaan
siirron jatkohoitoon vuodeosastolle. Päiväkirurgian kautta tulevat myös
kaikki tekonivelleikkaukseen tulevat
potilaamme ns. Leiko-potilaina. Tällä tarkoitetaan sitä, että potilas tulee
toimenpideaamuna sairaalaan, hänet
valmistellaan päiväkirurgisessa yksikössämme tekonivelleikkausta varten, ja hän siirtyy toimenpiteen ja heräämövaiheen jälkeen jatkohoitoon
kirurgian vuodeosastolle.
Uusimpana osa-alueena – keväällä
2016 – leikkausosastollamme on alkanut päiväsairaalatoiminta, joka tarjoaa palveluita koko Oulaskankaan
sairaalalle. Yksikössä tehdään kaikki
Oulaskankaan sairaalan polikliiniset
gastro- ja colonoskopiat, bronkoskopiat sekä cystoskopiat. Tähän toimintaan on perehdytetty oma tiimi, joka
koostuu sekä sairaanhoitajista että
lääkintävahtimestareista. Lisäksi päiväsairaalamme toimintaan kuuluvat
eri erikoisalojen tutkimuspotilaiden,
kuten sisäelinpunktiopotilaiden ja Ctnesteytyspotilaiden hoito ja seuranta
ennen ja/tai jälkeen hoitotapahtuman.
Päiväsairaalamme tekee siis yhteistyötä koko Oulaskankaan sairaalan
kanssa. Myöhemmässä vaiheessa
päiväsairaalan palvelutarjontaan liit-

Ortopedi Ismo odottaa, että pääsee aloittamaan.

tyvät erilaisten lääkehoitopotilaiden
hoidon toteutus sekä haavapoliklinikka. Päiväsairaala-projektissa yksi
sairaanhoitajamme oli päätoimisesti suunnittelemassa Päiväsairaalatoiminnan aloittamista ja siihen liittyviä
osa-alueita.

Päivystystoiminta leikkausosastollamme
Kun sairaanhoitaja on perehtynyt salityöhön joko instrumentti- tai anestesiapuolelle sekä heräämötyöhön,
aloitetaan päivystystyöhön perehtyminen, ja myöhemmin ns. sukkulahoitajan työhön perehtyminen. Päivystysajalla eli ilta- ja yöaikaan sekä
viikonloppuisin, leikkausosastollamme tehdään eri erikoisalojen päivystyksellisiä leikkauksia, joihin osastollamme ja sairaalassamme on
valmius. Näitä ovat pääsääntöisesti ortopediset murtumaleikkaukset,
mutta myös muiden erikoisalojen päivystystoimenpiteet.
Päivystysaikana leikkaushoitajan tehtävänä on lisäksi pestä instrumentit
instrumenttipesukoneessa ja huoltaa ne. Päivystävät leikkaushoitajat valvovat yhdessä myöskin leikkauksen jälkeen heräämössä potilaan
vointia, kunnes hän on valmis siirtymään vuodeosastolle. Heräämössä ei
ole henkilökuntaa potilaita valvomaan
klo 18 jälkeen.

Gynekologit Hakala ja Sova sektiota tekemässä. Minna instrumenttihoitajana ja Pauliina
hoitaa anestesiaa.

Hätäsektion välittömän aloittamisen
turvaamiseksi synnytysosaston kätilöt ovat myöskin saaneet hätäsek-
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Oululainen plastiikkakirurgi Mervi Grip aloittamassa reduktioplastiaa. Instrumenttihoitajana Noora,
saliavustaja Anja ja anestesiahoitaja Heli kurkistelevat kaaren takaa.

tiokoulutusta
instrumenttihoitajan
rooliin – kätilö on avustamassa gynekologia sektion alussa, kunnes päivystävä leikkaushoitaja saapuu paikalle. Tällä turvataan sektion aloitus
muutamassa minuutissa. Kätilöiden
koulutusta on toteutettu vuodesta
2012 alkaen ja he kertaavat sektion
aloitusta leikkaussalissa leikkaussalihoitajan opastuksella vähintään kerran vuodessa.

nittelu, jota jokainen leikkaussalin
sairaanhoitaja voi itse tehdä omalta
osaltaan. Lopullisen työvuorosuunnitelman tekee Titania-ohjelmalla vakituinen työvuorosuunnittelija – sairaanhoitaja – tai esimies, jotka ovat jo
vuosien ajan menestyksellisesti varmistaneet sen, että kaikkiin vuoroihin on järjestynyt ammattitaitoinen ja
vahva tiimiosaaminen. Työvuorosuunnittelu leikkausosastollamme toimii
loistavasti ja lisää työtyytyväisyyttä.

kuudessa. Lisäksi jokaisen sairaanhoitajan henkilökohtaisia toiveita ja
urasuunnitelmia kuunnellaan ja toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Sairaanhoitajamme ovat asiantuntijoita jokainen omalla osa-alueellaan.
Myös erikoisalakohtainen osaaminen
ja omista vastuualueista vastaaminen
on luottamuksellista ja vankkaa yhteistyötä esimiesten ja sairaanhoitajien välillä. Työyhteisömme vahvuukTyövuorosuunnittelu
Lopuksi
sia
ovat sitoutuminen omaan työhön
leikkausosastollamme
ja säännöllinen osaamisesta ja kouosaamisvaatimuk- luttautumisesta huolehtiminen, sekä
Työvuorosuunnittelussa täytyy siis Sairaanhoitajan
huomioida päivystävien ja sukkulahoi- set leikkausosastollamme ovat laajat. tietenkin joustavuus. Vierivä kivi ei
tajan osaamisalueet, jotta ainakin yksi Hyvät tiimityöskentelytaidot ja mo- sammaloidu!!n
päivystystiimin hoitajista on aneste- tivaatio työhön auttavat jaksamaan
siahoitaja. Leikkausosastollamme on työssämme, ja tämä on ollut aina
käytössä autonominen työvuorosuun- vahvuutemme henkilöstömme kes-
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OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

Huhtikuu on jo lopuillaan ja minulla on sellainen tunne, että aika
on saanut siivet selkään. Tuntuu, että aika ei riitä mihinkään ja päivät ja viikot hurahtavat hurjaa vauhtia eteenpäin. Tämä Pinsetti kun
ilmestyy postiluukuista on kesäkuu eli kesä parhaimmillaan. Osa
meistä lomailee, toiset ahertavat töissä ja loma vielä häämöttää
edessäpäin.
Tässä lehdessä ovat Kesän 2016 apurahat haettavissa, kiitokset meidän yhteistyökumppaneillemme siitä, että olette mukana. Hakuaika on 12.8. saakka ja haku tapahtuu Fornan kotisivujen
kautta. Muistakaa täyttää hakemus huolella ja minulle saa laittaa
s-postia, jos jokin asia mietityttää.
Muistathan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista
Minulle voi laittaa sähköpostia: tiedotussihteeri@forna.fi

Rentouttavaa kesää kaikille!

Yhdistyksen sivut

Minna

Koulutuksia 2016
n 14th NOKIAS2016
15-17.9.2016 Turku, Suomen
anestesiasairaanhoitajat ry
n Päiväkirurginen polvipotilas
23.09.2016 Tampere, Suomen
Päiväkirurginen Yhdistys ry
n Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivät 29-30.9.2016
Tampere, Forna ry
n Norna congress
27-28.10.2016 Kööpenhamina
n 8th Eorna congress
4-7.5.2017 Kreikka
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Jaana Perttunen

Hallitus järjesti jäsenpäivän 14.5.2016. Tällöin
hallitus ja yhdistyksen jäseniä kokoustivat laivalla Turusta Maarianhaminaan. Tavoitteena oli kehittää
yhdistyksen toimintaa sekä saada palautetta jäsenistöltä. Pääteemana oli ergonomia leikkaussalissa, johon saimme asiantuntijan alustuksen. Seuraavassa
Pinsetissä kerromme, miten jäsenpäivä sujui.
Tämän vuoden opintopäivät pidetään syyskuun lopussa Tampereella. Päivien ohjelma alkaa olla jo melko valmis ja opintopäivien sivut ovat auki. Toivomme
runsasta osanottoa Tampereen Rosendahliin. Toivotan myös kongressin järjestäjien puolesta kaikki tervetulleiksi syksyn NORNA kongressin Kööpenhaminaan ja ensi kevään EORNA kongressiin Rhodokselle.

Kun tämä Pinsetti ilmestyy, ollaan jo kesäajassa ja
ensimmäiset teistä ovat kesälomalla. Toiminta hiljenee aika monessa leikkausyksikössä ainakin muutamaksi viikoksi. Tilasin täksi kesäksi lämpöä ja aurinkoa, kun pari viimeistä kesää ovat olleet vähän
vilpoisempia. Facebookissa kiersi aika osuva juttu:
I love summer in Finland. Last year it was on Tuesday.
Toivotaan kuitenkin, että kesää olisi muutama päivä
enemmän tänä vuonna.

”Aurinko paistaa ja vettä sataa,
taitaa tulla kesä.”
Jaana

Merjan kanssa surffailemassa AORN kongressin näyttelyosastolla.

Yhdistyksen sivut

PUHEENJOHTAJALTA
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Esittelyssä

FORNAn hallituksen uusi jäsen
Elina Keränen
Tervehdys!

Yhdistyksen sivut

Olen kotoisin Kajaanista. Työskentelen Kainuun keskussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastolla. Taustaltani olen leikkaussairaanhoitaja, tällä
hetkellä toimin apulaisosastonhoitajana. Opiskelin nuorena naisena Kajaanissa lähihoitajaksi. Loppuvaiheen
harjoittelussa leikkausosastolla syttyi
kipinä tavoitella leikkaussairaanhoitajan ammattia. Pääsinkin jatkamaan
opintoja ammattikorkeakoulussa, syventävinä opintoina tuolloin akuuttihoitotyö. Valmistuttuani keväällä 2000
työskentelin kesän Jorvin sairaalan
sisätautiosastolla. Se oli ihanaa aikaa!
Kiitos siitä mahdollisuudesta kuuluu
kummitädille, joka houkutteli vastavalmistuneen asustelemaan heille
Kirkkonummelle. Jorvin sairaalassa
silloinen osastonhoitaja oli kotoisin
Kainuusta, liekkö ollut merkitystä kesäsijaisen valinnassa? Tiedä häntä,
mutta muistan hänen sanoneen, että
”Elina, sinun kykysi menevät hukkaan
leikkaussalissa”.
Antoisan kesän jälkeen syksyllä kutsuivat perioperatiivisen hoitotyön
opinnot takaisin Kajaanin ammattikorkeakouluun. Kotiin olisin palannut
kuitenkin, tuntuihan masussa esikoisen pienet liikkeet. Kaksi onnen kantamoista, tavoitteelliset opinnot ja
odotus siivittivät syksyä 2000. Opinnot
olivat odotetusti haasteelliset ja antoivat paljon. Ammatti-identiteetti kehittyi perioperatiivisen hoitajan ominaisuuksilla. Esikoisen ja toisen lapsen
välillä työskentelin leikkausosaston
heräämössä. Lasten ollessa kahden
ja kolmen vuoden ikäiset oli työtilanne
haasteellinen. Minulle tarjottiin sijaisuutta sisätautien osastolla, joten tar-

tuin tarjottuun mahdollisuuteen työskennellä
osastolla ainakin vuoden ajan. Kaipasin leikkausosastolle, mutta
sanonpa, että parhaimman oppini sairaanhoitajaksi sain osastolla työskennellessäni.
Työ vaati perehtymistä, oli raskastakin mutta antoisaa. Niillä opeilla olen pärjännyt hyvin
nyt myös yli kymmenen
vuotta leikkauspotilaita
hoitaen.
Kajaanissa
suunnitellaan parasta aikaa
uutta sairaalaa. Työskentelytilat ja prosessit muuttuvat. Nämä
tuovat haastetta osaamisen kehittämiseen.
Sekä ajattelu- että toimintatapoja täytyy uudistaa. Koen tärkeäksi,
että voimme olla mukana uudistuksessa. Olemme päivystävä keskussairaala ja leikkausosastolla hoidamme kaikkien muiden paitsi sydän ja
neurologian erikoisalojen potilaita.
Asiakkaamme ovat niin sanotusti vauvasta vaariin. Vaikka työskentelemme kaikki lähes kaikilla erikoisaloilla,
syvennämme osaamista vastuualueilla. Vastuualueinani on ollut urologia, haavahoito ja infektioiden torjunta.
Olen ihastunut aseptisen toiminnan
lainalaisuuksiin,
hygieniayhdyshenkilönä saan paljolti myös olla infektioiden torjuntatyössä mukana. Oulun
ammattikorkeakoulun
infektioidentorjunnan ammatilliset opinnot 2010

antoivat lisäoppia ihastuttavaan aiheeseen. Tällä hetkellä opiskelen
kliininen asiantuntija yamk -opintoja Kajaanissa. Haastetta riittää koulutuksen tunnettavuuden lisäämisessä.
Toiveikkain mielin suuntaan tulevaan.
Yhdistystoiminta on mielestäni osa
ammatillisuutta ja kollegiaalisuutta.
Hallitustoiminta antaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä yhteistyötä, koulutusta ja osaamista. On ilo
ja kunnia olla FORNAn toiminnassa
tällä tapaa tiiviisti mukana.n

Kauniita kesäpäiviä sinulle
toivottaa Elina!
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”Rotvallir reunalta
leikkauspöyrär reunalle”
Tervetuloa
Opintopäiville
Tampereelle
29.-30.9.2016

Opintopäiväpaikka:
Ilmoittautuminen:
yhdistyksen kotisivuilta
Iltajuhla:
torstaina 29.9.
Osallistumismaksut:

Scandic Rosendahl

Pyynikintie 13

33230 Tampere

Op 2016 ilmoittautuminen

9.9.2016 mennessä
ilmoittautumislomake avataan kesäkuussa

Rosendahlissa

Ilmoittauduttava opintopäiväilmoittautumisen yhteydessä

2016 jäsenmaksu tulee maksettuna 31.7.2016 mennessä, jotta voi osallistua jäsenhintaan.

160 €/1 pv
320 €/2 pv
Ei-jäsenet
225 €/1 pv
450 €/2 pv
Eläkeläiset ja opiskelijat
50 €/1 pv
100 €/2 pv
Kaikilla kahden (2) päivän osallistujilla hintaan kuuluu torstain iltajuhla/illallinen
Iltajuhla/illallinen muille
70 €/hlö
Maksaminen: (osallistumis- yms. maksut)
11.9.2015 mennessä
Tili
FI31 5731 8220 023889
Saaja
FORNA ry. (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat)
LY-tunnus
0823538-1
Majoituskiintiöt:
Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13 33230 Tampere
Majoitushinnat:
129 €/vrk/1hh
149 €/vrk/2hh
Majoitusvaraukset:
15.9.2016 mennessä
puhelin 03 244 1111
e-mail rosendahl@scandichotels.com
Majoitusten varaustunnus:
FOR290916_002
Seuratkaa kotisivuilta opintopäivien info-, ohjelma- yms. päivityksiä.
25.5.2016/my

Yhdistyksen sivut

Jäsenet ja lääkintävahtimestarit

”

Hoitajana robottileikkauksessa

Gynekologinen robottileikkaus

Sydänkirurginen robottileikkaus

Kahvi ja näyttelyihin tutustuminen

13:30

14:00

14:15

15:00

Jatkuva parantaminen leikkaussalityön
arjen kehittämisessä

Lean Coxassa - 4 primääriä
lonkkaleikkausta päivässä

Päivä päättyy

Iltajuhla

16:00

16:30

17:00

19:30

Sali 1 - Lean leikkaussalissa

Urologinen robottileikkaus

13:00

16:45

16:00

14:30

sydänkirurgi Kari Teittinen
sh Riikka Vanhanen

hoitotyön kliininen
asiantuntija
Elsi Huovinen
sh Katri Ranne
sh Tanja Heikkilä

14:00

13:30

13:00

Hoitajan osuus exenteraatioleikkauksessa

Exenteraatio eli lantion täydellinen
tyhjennys

gynekologi Maarit Vuento
urologi Jukka Kallio
plastiikkakirurgi Ilkka
Kaartinen
sh Paula Pajunen
sh Mirka Korhonen

sh Maarit Jaakkonen
sh Jenni Kaasalainen

vastuulääkäri Reita Nyberg

hallintoylihoitaja Tiina
Surakka
koulutuskoordinaattori
Irene Hynninen

25.5.2016/TT

Sali 2 - Lantion tyhjennysleikkauspotilas - erikoisalojen
yhteistyötä

Näyttöön perustuva hoitotyö

Simulaatiokoulutukset osaamisen
kehittämisen tukena
Kadaver-koulutuksen antamat
mahdollisuudet - Tampereen kirurgian
koulutuskeskus

Työhyvinvointi ja minäkuva

Sali 2 - Itsensä kehittäminen

DI Jukka Vasara

PSHP:n valtuuston puheenjohtaja Arto Satonen

gynekologi Minna Mäenpää

sh Katri Salo

urologi, dosentti
Teemu Murtola

FORNAn vuosikokous

11:15

Sali 1 - Robottikirurginen potilas

Lounas - näyttelyihin tutustuminen

11:00

9:30

10:30

Sali 1

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Avaussanat
Leikkaussalin olosuhdevaatimukset ja niiden todentaminen
tulevaisuudessa
Sydämen asialla - sydänkeskuksen toiminnasta

9:00

8:00

Torstai 29.9.2016

Muutokset yms. mahdollisia ja lääkintävahtimestarien ohjelma julkaistaan myöhemmin kotisivuillamme, www.forna.fi
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Opintopäivien ohjelma
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Lasten sisäkorvaistuteleikkaukset

Deep brain stimulation neurologisen
potilaan hoidossa

”Loputtomat haasteet”

Päätös ja kotiin

13:15

13:45

14:15

15:00

Mauno Ahonen
Matti Näsä

sh Marianne Kumlander

plastiikkakirurgi Minna
Kääriäinen
korvalääkäri Lassi Raittinen
korvalääkäri Juha-Pekka
Vasama
13:45

13:00

12:30

sh Laura Murtoo

el Tommi Hakala
sh Birgitta Järventaus

el Mikko Ahtinen

urologi Martti Aho

hygieniahoitaja Ninni Viitala

Tapaamisiin 2017

Kudospankin toiminta

Uudet hygieniakäytännöt - 3 casea

Omavalvontasuunnitelma käsihygienian
toteuttamisen seurantaan leikkaussalissa

Sali 2 - Eväitä omaan työhän

Kilpirauhaspotilaan hoitopolku

Verkon valinta leikkauksissa

Muutos urologiassa

Sali 2 - Potilaan hoitoa eri erikoisaloilta

|
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Pään ja kaulan alueen syöpäkirurgia

12:30

9:30

anestesialääkäri
Samuli Jokinen
kätilöiden kokemuksia

9:00

8:30

gynekologi Kati Jalkanen

LT, gynekologi Kati Tihtonen
radiologi Janne Korhonen

Sali 1 - Korva- ja neurologinen potilas

Lounas

Jos yhteinen kieli puuttuu

9:45

11:00

Rotem-näytteet vuotopotilailla

9:30

Näyttelyihin tutustuminen

Case

9:00

10:00

Hybridisektiot

Sali 1 - Gynekologinen potilas

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:30

8:00

Perjantai 30.9.2016
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TURKU FINLAND
15–17 SEPT 2016
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WANTED!

Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin.

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.
päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, 040 7644 289

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

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

4 TH CONGRESS

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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PERI-OPERATIVE
NURSES IN
EDUCATION
AND PRACTICE

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

1st Call
f or Abs
N o ve m b

Yhdistyksen sivut

We look forward to welcoming you all
to Copenhagen.

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
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APURAHAT KESA 2016
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä,
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen kotisivuilta
www.forna.fi.

Suomen 3M Oy

FORNA

500 € apurahan,

5000 € apurahan.

kohteena Opintopäivät 2016 Tampere.
Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Suomen 3M –apuraha”.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Forna –apuraha”.

Johnson&Johnson Ethicon

Mölnlycke Health Care

900 € apurahan.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Johnson&Johnson Ethicon –apuraha”.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke
Health Caren edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Mölnlycke Health Care –apuraha”.

OneMed Oy ja Semperit

Endomed Oy

500 € apurahan.

500 € apurahan.

julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n ja
Semperitin edustajat ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.

Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.8.2016.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”OneMed Oy ja Semperit –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Endomed Oy –apuraha”.

Yhdistyksen sivut

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

pinsetti

Mediakortti 2016
28. vuosikerta

Ilmestymisaikataulu
Nro

Ilmoitusten jättöpäivä

Ilmestyy

1

12.2.2016

viikko 12

2

22.4.2016

viikko 24

3

19.8.2016

viikko 38

4

11.11.2016

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
5 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.
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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:
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Paranna potilasturvallisuutta

BARRIER
Puhdasilmapuvulla
®

E

hkäise postoperatiivisia
infektioita säästääksesi
resursseja, vähentääksesi potilaan
kärismystä ja antaaksesi potilaalle
mahdollisuus nopeaan
kuntoutumiseen.

Säästä resursseja
Suuria lääkinnällisiä ja taloudellisia resursseja käytetään tällä
hetkellä leikkauksen aikana tai sen jälkeen syntyneiden
infektioiden hoitoon. Koska vastustuskykyiset bakteerit ovat
kasvava ongelma, täytyy meidän ehkäistä kaikki estettävissä
olevat infektiot. Infektioiden ehkäisy ei säästä vain resursseja,
vaan se myös vähentää potilaille aiheutuvaa haittaa ja antaa
parhaat mahdollisuudet nopeaan kuntoutumiseen.

Vähennä ilmateitse siirtyviä bakteereita
Ilmassa kulkeutuvat ihohiukkasiin kiinnittyneet bakteerit ovat yksi
leikkaushaavainfektioiden aiheuttajista. Tutkimukset osoittavat1,
että ultrapuhtaassa ilmassa (vähemmän kuin 10 pesäkettä
muodostavaa yksikköä / m 3 ) tehdyissä toimenpiteissä havaittiin
vähemmän postoperatiivisia infektioita. Mikrobiologista
ilmanlaatua leikkaussalissa voidaan parantaa kiinnittämällä
huomioita käytettävään vaatetukseen,
henkilökunnan lukumäärään ja heidän
aktiivisuuteen sekä ilmanvaihtoon2.

Paranna potilasturvallisuutta
ultrapuhtaan ilman avulla3
Puhdasilmapuvut auttavat ylläpitämään
ultrapuhdasta ilmaa, sillä ne vähentävät
merkittävästi ilmateitse siirtyviä
bakteereita4,5. Ehkäisemällä infektioita on
mahdollista minimoida uusintaleikkausten
tarve ja vähentää potilaille aiheutuvaa haittaa.
Näin mahdollistetaan resurssien
optimaalinen käyttö sekä parempi tehokkuus ja tuottavuus.

BARRIER® Puhdasilmapuku auttaa
ylläpitämään ultrapuhdasta ilmaa
Käyttämällä BARRIER® Puhdasilmapukua
voidaan saavuttaa ultrapuhdasilma. Tähän
vaikuttaa puvun materiaali, jolla on alhainen
mikrobien läpäisevyys, sekä puvun malli, joka
estää partikkelien pääsyn ilmaan. Puvussa on
lisäksi pehmeä sisäkerros, joka lisää käyttömukavuutta. Puku
täyttää ja ylittää EN13795 standardin vaatimukset.

Viitteet:
1. PRISS expert group 4 2014, Optimal operating environment for prosthetic knee and hip operations. Final report 2. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2015. Microbiological
cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements. 3. Ljungqvist B and Reinmüller B. People as a contamination
Source. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology
2012 4, Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013. 5. European Committee for
Standardization. European Standard EN 13795. Surgical drapes, gowns and clean air suites, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment, ICS 11.140.
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