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PUHEENJOHTAJALTA  AnitA KenAKKAlA

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

Umpisydänkirurgia ja hypotermia
Suomalaisen sydänkirurgian isä on kiistatta professori 
Per Edvin Alfred Nylander. Hän aloitti sydänkirurgian 
ilman sydänkeuhkokoneen tukea ja oli pioneeri mo-
nissa toimenpiteissä.
     Ennen sydänkeuhkokoneen käyttöä potilas jääh-
dytettiin usein jäähyhmäammeessa mekaanisesti 28 
celsiusasteeseen. Kirurgilla oli 7-8 minuuttia aikaa sy-
dänkirurgisen operaation tekemiseen. Operaation aika 
oli todella lyhyt ja se asetti kovat vaatimukset leikkaus-
sairaanhoitajalle ja koko hoitotiimille. 

Lääketieteen kehitys on muuttanut sydänkirurgiassa 
hoitokäytäntöjä. Leikkausten rinnalle on tullut invasii-
visia hoitotoimia, kuten mini-invasiiviset leikkaukset, 
joissa leikkauksia voidaan toteuttaa esimerkiksi tähys-
tysmenetelmällä.
     Näky on kuin suoraan tieteiselokuvasta kirurgin 
istuessa suuren ohjauskonsolin edessä katsoen tarkasti 
ja tiiviisti kuvaa, joka välittyy potilaan rinnan alle uju-
tetusta kamerasta. Samalla hän ohjailee käsikahvasta 
robotin liikkeitä. Muutaman metrin päässä liikkuvat 
leikkausrobotin suuret käsivarret…

Tämä Pinsetin toinen numero käsittelee robotti- ja 
neurokirurgiaa. Näillä kahdella osa-alueella on meillä 
Suomessa aivan omat osaajansa. Saimme mukaan myös 
artikkelin lääkintävahtimestarin työstä. Lääkintävah-
timestari on yksi leikkaustiimin jäsenistä ja tärkeä osa 
leikkaustiimin toimintaa. Hänen työtään ja osaamis-
taan arvostetaan viimeistään silloin, kun hänen palve-
lujaan ei ole jostain syystä saatavilla. 

Eorna-kongressi on pidetty Lissabonissa teemalla ”Sai-
ling to the future”. Siihen osallistui noin 1400 sairaan-
hoitajaa ympäri maailmaa, joista 50 leikkaussairaan-
hoitajaa Suomesta. Eornan kotisivuilta osoitteesta www.
eorna.org löydät viimeisimmät uutiset, joihin kannat-
taa käydä tutustumassa. Lissabonissa Fornalla oli myös 
oma ständi, jossa vieraili paljon väkeä.

Hallituksen toiminta on pyörähtänyt käyntiin ja niin 
entiset kuin uudetkin hallituksen jäsenet ovat tarttu-
neet innokkaasti tehtäviin. Yhdistyksen hallitus on 
kokoontunut viisi kertaa kevään aikana. Apurahat on 
jaettu keväälle 2012. Niistä kertoo tarkemmin opinto- ja 
koulutussihteeri Minna Ikonen omassa osiossaan. Tu-
run opintopäivät lähestyvät ja alustava ohjelma onkin 
luettavana tässä lehdessä.

Hyvää kesän odotusta kaikille!

Anita
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NORNA 
Congress Helsinki 

21.05.-23.05.2014

Perioperative nurses in Education and Practice
Call for Abstract:  forna@forna.org

www.forna.org
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SAtu VälKKy
Sairaanhoitaja, robottikoordinaattori
OYS, keskusleikkausosasto
Kuvat Satu Välkky

Oulun  yliopistolliseen sairaalaan hankit-
tiin vuoden 2011 alussa leikkausrobotti. 
Robottiavusteiset leiikaukset aloitettiin 
maaliskuussa 2011. Leikkausrobotti oli 
Suomessa viides, ensimmäinen hankit-
tiin Tampereelle ja sillä leikkaukset aloi-
tettiin 2008 joulukuussa. Myös Helsin-
gissä ja Turussa on ollut leikkausrobotit 
jo käytössä ennen Oulua.

Leikkausrobotti

Robotti sanana on hieman harhaanjohtava, 
sillä se monesti assosioidaan mielikuvaan 
automaattinen. Se ei korvaa salityöstä ketään 
henkilöä vaan on kirurgille aputyökalu leik-
kauksissa. Se ei kykene tekemään itsenäisesti 
mitään liikkeitä, vaan kaikki toiminta  ta-
pahtuu tarkasti ja reaaliajassa kirurgin kä-
sien liikkeitä mukaillen. Kolmiulotteisen ja 
10-15 -kertaiseksi kohteensa isontavan kuvan 
ansiosta  se mahdollistaa entistä tarkemman 
työskentelynäkymän. Se myös poistaa turhat 
vapinat ja on hyvin vakaa liikkeissään. Robot-
tiavusteinen laparoskopia on kuvaavin termi 
sillä tehtävistä toimenpiteistä.

Leikkausrobotteja, kuten muitakin robot-
teja, kehitetään jatkuvasti eteenpäin ja omi-
naisuuksia parannellaan. Meillä Oulussa on 
käytössä Intuitive Surgicalin leikkausrobotti 
Da Vinci SI, joka on jo hieman esi-isiään ke-
hitellympi versio. Leikkausrobotti koostuu 
kolmesta eri komponentista: potilasyksikkö, 
kirurgin konsoli ja laitetorni. Potilasyksikös-
sä on neljä käsivartta, joista kolme on instru-
menteille tarkoitettua ja yhteen käsivarteen 
kiinnitetään kamera. Potilasyksikkö tuodaan 
leikkauksessa niin lähelle potilasta, että siihen 
kiinnitetty kamera ja kolmeen käsivarteen 
kiinnitetyt instrumentit  yltävät sujuvasti leik-
kauskohteeseen. Leikkauskohteesta riippuu 
potilasyksikön sijainti potilaaseen nähden ja 
se voidaan esimerkiksi asettaa potilaan sivulle 
tai jalkojen väliin. 

Leikkaava lääkäri ei ole potilaan vieressä, 
vaan liikuttelee samassa huoneessa sijaitsevas-
ta ohjainkonsolista kameranäkymän avulla 

potilasyksikön käsivarsissa olevia instrument-
teja ja kameraa. Konsolissa on molemmille 
käsille omat ohjaimet, joita liikutellaan kaksin 
sormin. Aivan kuten laparoskopiassakin, lai-
tetornissa sijaitsevat robotin ”aivot”, kamera 
ja valolähde sekä diatermia ja insuflaattori 
hiilidioksidia varten. 

Koulutus

Ennen kuin leikkausrobotilla päästiin aloitta-
maan varsinaiset leikkaukset, edelsi sitä hyvin 
tiivis ja intensiivinen koulutusrupeama. Sa-
maa leikkausrobottia meillä Oulussa käyttää 
tällä hetkellä kolme eri erikoisalaa; gastro-
enterologia, gynekologia ja urologia ja kai-
kille kolmelle erikoisalalle koulutettiin oma 
tiiminsä. Koulutuksen organisoi leikkausro-
bottia edustava Intuitive Surgical. Oulun ro-
bottikoordinaattorina toimin meidän kaikki-

en kolmen tiimin kanssa yhteistyössä, mutta 
varsinaisesti kuulun itse instrumenttihoitajan 
ominaisuudessa urologian tiimiin.

Urologisen tiimin kanssa leikkauksemme on 
robottiavusteinen laparoskooppinen  prosta-
tectomia eli eturauhasen poisto (RALP, Ro-
bot Assisted Laparoskopic Prostatectomy). 
Olemme käyneet urologian aloitustiimin 

Työskentelyä leikkausrobotin parissa

Leikkausrobotin potilasyksikkö. 

Potilasyksikkö steriiliksi peiteltynä. 
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kanssa Suomessa vierailulla jo ennen vuoden 
vaihdetta Tampereella ja Helsingissä ja sitten 
tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa 
Tanskan Herlevin sairaalassa. Näillä leikkaus-
salivierailuilla saimme seurata muutaman 
robottiavusteisen prostatectomialeikkauksen 
alusta loppuun. Saimme hyödyllisiä vinkkejä 
ja  käytännön ohjeita robotin parissa jo kau-
emmin työskenneiltä robottitiimiläisiltä sekä 
pääsimme kehittämään ja suunnittelemaan 
meidän sairaalaamme sopivia käytäntöjä. 
Omassa sairaalassa teimme robotin kanssa 
huolellista tuttavuutta. Opiskelimme robottia 
niin teoriassa kuin käytännössäkin, harjoitte-
limme robotin steriiliksi peittelyä sekä robotin 
ja sen instrumenttien käsittelyä. Kirurgit har-
joittelivat monia tunteja konsolin ohjainten 
käyttöä ja ompeleiden tekoa. Viimeisen sykä-
yksen ja varmistuksen omista taidoistamme 
saimme  Ranskan Strasbourgissa sijaitsevassa 
IRCAD -koulutuskeskuksessa, jossa vietimme 
muutaman päivän tositoimissa leikkausrobo-
tin parissa. Maaliskuussa sitten jo aloitimme-
kin robottitoiminnan Oulussa. 

Robottileikkauksen kulku

Leikkaussairaanhoitajan työ robottiavustei-
sessa leikkauksessa ei paljonkaan poikkea 
muista leikkauksista, hoitotyön perusta on 
sama. Potilas ja hänen turvallisuutensa on 
edelleen pääasia ja salissa toimitaan leikka-
uksen kulun jokaisessa vaiheessa huolellista 
aseptiikkaa noudattaen. Teknistä osaamis-
ta robotti kyllä tuo mukanaan leikkaukseen 
enemmän ja leikkaustiimin jäsenten välinen 
kommunikointi on hyvin merkittävässä osas-
sa koko leikkauksen ajan. 

Leikkausvalmistelut

Ennen potilaan tuloa saliin valmistelemme 
steriilit instrumenttipöydät, käynnistämme 
robotin ja suoristamme sen käsivarret säily-
tysasennosta. Leikkaussali valmistellaan nor-

maalisti ja huolehditaan että kaikki tarvittava 
löytyy salista. Koska meillä Oulussa kolme eri 
tiimiä käyttää samaa leikkausrobottia aina 
samassa leikkaussalissa, lääkintävahtimestari 
asemoi ja suuntaa aamulla leikkaustason kul-
lekin tiimille oikein ja leikkaussairaanhoita-
jat huolehtivat robotin potilasyksikön tasoon 
nähden oikeaan lähtöpaikkaansa. Kirurgin 
konsolia ei tarvitse liikuttaa minnekään, se 
säilytetään salissa aina samassa paikassa. 
Anestesiahoitaja valmistelee potilaan nuku-
tukseen ja sen ylläpitoon tarvittavat lääkkeet 
ja valvontalaitteet. 

Leikkauksen eteneminen

Kun potilas on nukutettu, valmistellaan huo-
lellisesti leikkausasento ja -asentotuet pai-
koilleen ja varsinainen leikkausasento koe-
ponnistetaan ennen potilaan steriilejä pesuja. 
Asennonlaiton ja pesujen aikana instrument-
tihoitaja voi jo valmistella robottia peittele-
mällä potilasyksikön käsivarret peittelypak-
kauksella. Robotin oma optiikka pussitetaan 
ja yhdistetään kameraan ja valolähteeseen, 
jolloin saadaan steriili kamerakokonaisuus. 
Kameralle tehdään valkotasapainon ja tar-
kennuksen kalibrointi. Kun potilas on pesty 

Lähikuvassa kirurginkonsolin ohjain. Ohjainta 
ohjaamalla ja liikuttelemalla kirurgi hallitsee robo-
tin potilasyksikössä kiinni olevien instrumenttien 
toimintoja. 

Urologi Ilkka Paananen leikkaamassa robotin 
ohjainkonsolilla. 

Instrumenttihoitaja Mervi Vähäkangas valmiina ojentamaan kirurgille sini-mustia robotin instrumentteja. 

ja peitelty, yhdistetään kaasuletku, diatermian 
sähköjohdot ja viritellään imu-huuhtelulet-
kusto. 

Robotin avulla leikkaus on mahdollista tehdä 
tähystämällä ja aivan kuten laparoskopisissa 
toimenpiteissä, kirurgi tekee vain pieniä iho-
viiltoja portteja varten lihaksia katkaisematta. 
Kun tarvittava määrä portteja on paikoillaan, 
käännetään potilas varsinaiseen leikkasasen-
toon -jyrkkä trendelenburg-, potilasyksikkö 
ohjataan potilaan luo ja yhdistetään robotin 
käsivarret laparoskooppisiin portteihin kiin-
ni. Kun kamera ja instrumentit on kiinnitetty 
käsivarsiin, leikkaava lääkäri riisuu leikkaus-
takin pois, siirtyy kirurgin konsoliin ohjain-
ten pariin ja varsinainen robottiosuus leikka-
uksesta alkaa. 

Leikkauksen aikana instrumenttihoitaja ojen-
taa, huoltaa ja tarvittaessa myös itse vaihtaa 
instrumentteja, valmistelee langat oikean 
mittaisiksi ja  esim. prostatectomioissa yhdis-
tää rakon ja virtsaputken anastomoosilangat 
oikeanlaisiksi yhdistelmiksi. Kameran linssiä 
pitää välillä puhdistaa ja kirkastaa ja prosta-
tectomiassa virtsakatetria liikutellaan näky-
ville ja pois sauman ompelun helpottamisek-
si. Leikkaavalla lääkärillä on aina assistentti 
potilaan vieressä steriilisti pukeutuneena ja 
hän auttaa laparoskooppisilla instrumenteilla, 
vie langat ja näytehaavin leikkaushaavaan ja 
tarvittaessa käyttää imuhuuhtelua. Kirurgin 
konsolissa sekä yhdessä monitoreista on mik-
rofoni ja kaikki kommunikointi tiimin kesken 
tapahtuukin niiden välityksellä. Leikkaava 
lääkäri ei näe konsolista, mitä ympärillä sa-
lissa tapahtuu, joten on erittäin tärkeää kertoa 
hänelle kaikki, mitä leikkausalueelle viedään, 
mitä otetaan pois ja kun vaihdetaan instru-
mentteja tai putsataan kameraa.

Kun robottiosuus leikkauksesta on uu 
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OYS:in urologian robottialoitustiimi opintokäynnillä Tanskan Herlevin sairaa-
lassa. Kuvassa vas. urologi Jani Kuisma ja urologi Ilkka Paananen, sairaanhoi-
tajat Anja Iso-Kamula, Ulla-Maija Pesonen ja Satu Välkky. 

Robottihoitaja työskentelee sulassa sovussa robotin potilasyksikön kanssa 
kirurgia avustaen, välillä aika haastavissakin työasennoissa. 
Kuvassa Anja Iso-Kamula. 

uu valmis, irrotetaan instrumentit käsivar-
sista ja käsivarret porteista, tämän jälkeen voi-
daan potilasyksikkö ajaa sivummalle, asento 
oikaistaan suoraksi ja potilaan ympärille saa-
daan tilaa näytteen esille vetämiseen. Portit 
poistetaan, haavat suljetaan, puudutetaan ja 
peitetään haavalapuilla. Potilas herätellään 
salissa ja viedään jatkohoitoon heräämöön. 
Ennen kuin leikkausrobotti sammutetaan, 
tarkistetaan instrumenttien käyttökerrat ja 
tarvittaessa huolehditaan uudet instrumentit 
tilalle. Robotti asetellaan varastointiasentoon 
ja sammutetaan. 

Lopuksi

Reilun puolen vuoden käyttökokemuksella 
ei voi vielä sanoa robottitoiminnan rutinoi-
tuneen, mutta vähitellen ovat meidän omat 
robottileikkauskäytäntömme ja tapamme sel-
kiintyneet. Leikkausrobotin parissa työsken-
tely on haastavaa, mielenkiintoista ja jatkuvaa 
uuden oppimista. Robotin kanssa työskentele-
vien tulee olla innostuneita ja aidosti kiinnos-
tuneita tästä  leikkaustekniikasta, jotta kehitys 
on mahdollista ja eteenpäin vievää. Robotti 
mahdollistaa entistä paremman leikkauksen 

kulun seuraamisen, mutta myös samalla vaatii 
hyvää kommunikointia koko tiimin kesken. 
On tärkeää, että koko leikkaustiimi hallitsee 
robotin ja että kukin tietää roolinsa ja tehtä-
vänsä myös hätätilanteessa. Potilaalle robotti-
leikkauksen etuja avoleikkauksiin verrattuna 
ovat muun muassa vähäinen verenvuoto, no-
pea toipuminen, lyhyt sairaalassaoloaika ja 
sairasloma, vähäisempi kosmeettinen jälki ja 
pienempi komplikaatioiden vaara. n

JAnne MäKiSAlo
Lääkintävahtimestari 
KSSHP leikkausosasto 1-3

Lääkintävahtimestarin ammatti leikkaus- ja 
anestesiaosastoilla oli vaarassa kuolla suku-
puuttoon 90-luvun lopulla ja on edelleenkin. 
Varsinainen koulutus lopetettiin eikä kor-
vaavaa koulutusta ole järjestetty. Suuntaus 
siihen, että kouluasteen vakanssit erikois-
sairaanhoidossa lakkautettiin johti työvoi-
mapulaan. 2000-luvun alussa huomattiin 
sairaanhoitopiireissä tilanteen kehitys. Mm. 
Pohjois-Karjalassa järjestettiin lähihoitajille 
perioperatiivisten tietojen ja taitojen syven-
tämismahdollisuutta ja toiminkin tuntiopet-
tajana Joensuun Ammatti-instituutissa ja 
Aikuisopistossa vuosina 2007-2010. Lääkin-
tävahtimestarien määrä ja tarve ei suinkaan 
ole vähentynyt vaan leikkausten lisääntyessä 
henkilökunnan määrää on lisätty erikoissai-

raanhoidossa julkisella puolella. Mielestäni 
kiitettävää on ollut nuorten motivoituneiden 
henkilöiden hakeutuminen alalle.

Hieman toimenkuvaa

Lääkintävahtimestarin toimenkuva on 
moninainen ja haastava. Perustyössä tii-
mityöntekijän taidot ovat erittäin tärkeitä. 
Lääkintävahtimestarin rooli vaihtelee avus-
tavasta leikkaustiimin jäsenestä  asiantunte-
vaan ammattilaiseen. Osassa sairaaloista lää-
kintävahtimestareita on toimipaikkakoulutettu 
toimimaan avustajina leikkauksissa. Uudet 
leikkaustekniikat ja välineistöt ovat luoneet 
teknisen tuen tarpeen ja leikkaussalilääkintä-
vahtimestarit toimivat yhteistyössä sairaala-
tekniikan kanssa välittämässä tietoa vikojen 
laajuudesta ja vakavuudesta. Lievien vikaan-
tumisten ja käyttöhäiriöiden korjaukset sekä 

mm. endoskopialaitteistojen säädöt tehdään 
lääkintävahtimestarien toimesta salissa. Va-
kavampien vikojen ilmaannuttua harkitaan, 
voidaanko laite vaihtaa toiseen ja näin pääs-
tään jatkamaan leikkausta. Vikaantuneen 
laitteen korjausaikataulusta neuvotellaan 
lääkintätekniikan kanssa. Lääkintävahtimes-
tarille kuuluu myös salihenkilökunnan kou-

Leikkaussali-
lääkintävahtimestari 2012

Lääkintävahtimestari Janne Mäkisalo valmistelee 
kipsausta.
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luttaminen ja opiskelijaohjaus. C-kaarikuvaus 
ja säteilyhygienia sekä valokuvaus ovat myös 
erityisosaamislistalla. Kipsimestarin koulu-
tuksen hankkinut lääkintävahtimestari vastaa 
henkilökunnan koulutuksesta sekä on useasti 
mukana vaativimpien ja harvemmin käytettä-
vien kipsien laitossa. Edellä on mainittu vain 
osa työtehtävistämme. Lääkintävahtimestari 
on leikkaussalin moniosaaja.

Postoperatiivista dorsaalista kipsilastaa tehdään ran-
nemurtumapotilaalle.

Leikkaustiimi valmistelee kielekeplastia-potilasta 
leikkaukseen. Kuvassa vasemmalta lvm Jukka 
Mäkinen, sh Tytti Sipilä, anestesialääkäri Heikki 
Vääräniemi, sh-opiskelija,  lvm Hannu Sairanen ja 
sh Jarno Nurmesniemi.

Koulutuksen loppuminen → tieto-
taidon säilyminen ja kehittäminen

Kuinka ammattikunta sitten on säilynyt hen-
gissä ja hyvissä voimissa ilman vastaavaa pe-
ruskoulutusta? Vastaus on yhteistyö ammat-
tikunnan sisällä ja tiedon jakaminen. Tämän 
työn tekeminen vaatii paljon tietotaitoa, hyvää 
muistia ja luovuutta. Työn luonteeseen kuuluu 
hektisyys. Aamulla kaikki salit aloittavat sa-
maan aikaan ja ensimmäiset vaihdot tulevat 
helposti päällekkäin. Valtaosa työtehtävistä 
on rutiinia, mutta mm. potilaiden kokoerot 
voivat muuttaa rutiinitehtävän hyvinkin eri-
koiseksi. Leikkaustasojen ikääntyminen tuo 
rajoituksia jotka on otettava huomioon. Seu-
raamme lääkintävahtimestareiden kesken 
leikkauslistoja jo edeltävinä päivinä ja valmis-
taudumme yhdessä tuleviin tehtäviin. Joltakin 
löytyy aina päivitettyä tietoa eri leikkauksiin 

liittyen. Omaamme monen kymmenen vuo-
den kokemuksen Suomen eri sairaaloista ja 
osaamme käyttää sitä hyväksemme hyvän tii-
mityön hengessä. Alalle tulevan, perustiedot 
omaavan henkilön työssä kouluttautuminen 
täysin itsenäiseksi työntekijäksi kestää vuosia. 
Tämä vaatii hyvät perusopinnot, hyvät anato-
mian tiedot sekä motivaatiota työhön.

Potilas- ja työturvallisuus sekä 
tulospaineet

Paineet ovat kasvaneet leikkausten lisää-
miseen nykyisin resurssein, uusien toimien 
saaminen on vaikeata. Vanhenevat ja epäkäy-
tännölliset tilat sisäilman ongelmineen tuovat 
uudenlaista haastetta työhön. Potilaan yksi-
löllinen kohtaaminen ja perusleikkaussalityö 
ovat kuitenkin keskeisessä asemassa. Poti-
laasta huolehtiminen ensikohtaamisesta aina 
heräämöön luo turvallisuutta ja laatua hoito-
työhön. Potilassiirtojen turvaaminen teholle 
vähentää jossittelua ”mitäs jos jotain tapahtuu 

siirron aikana”-tilanteissa. Näin olemme ai-
nakin varautuneet kaikin käytettävissä olevin 
resurssein. Toimin Keski-Suomen Keskussai-
raalassa anestesia- ja leikkaustoiminnan vas-
tuualueen johtoryhmässä työntekijäjäsenenä 
ja olen päässyt tutustumaan kokonaisuuteen 
hieman laajemmin. Tulot, menot ja hoitotyön 
tavoitteet ovat hankalasti asetettavissa niihin 
raameihin, mitä yhteiskunnan verovarat anta-
vat myötä. Väestö ikääntyy, mutta on varsin 
hyväkuntoista. Leikkaushoidon tarve ei ai-
nakaan ole vähenemässä. Tekniikan kehitty-
essä yhä useampaan vaivaan voidaan vastata 
kirurgisin menetelmin. Tänä päivänä potilaat 
tulevat leikkauksiin suoraan kotoa ja heidät 
pyritään kotiuttamaan entistä nopeammin 
leikkauksen jälkeen tuettuun kotihoitoon. 
Koko hoitoprosessin läpi kaikilla leikkaustii-
min jäsenillä on oma tärkeä työpanoksensa.

Laadukasta hoitotyötä myös        
tulevaisuudessa

Leikkaussalilääkintävahtimestarien koulutuk-
sen lakattua olemme onnistuneet säilyttämään 
ammattikunnan ja kehittäneet työtämme tätä 
aikaa vastaavaksi. Kiitos hyvän yhteistyön ja 
yhteishengen olemme saaneet nuoria alalle. 
Olen ollut kehittämässä koulutusta ja alan ha-
kuteosta, mutta kehitys etenee hitaasti. Kaikki 
tieto ja kokemus, mitä meillä alan ammattilai-
silla on, tulisi jollain muotoa siirtää hyödyksi 
leikkaussaliammattilaisille. n

Potilaiden paino on nousussa. Tässä tämän päivän 
todellisuutta...

Varastotilat ovat usein epäkäytännölliset ja riittämättömät. Potilaat ovat entistä painavampia, kalusto vanhenee -raja tulee nopeasti vastaan.
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Antti Vento
LKT, dosentti, erikoislääkäri
Antero SAhlMAn
LL, osastonlääkäri
KAlerVo WerKKAlA
LKT, dosentti, ylilääkäri

Robottiavusteinen sydänkirurgia aloi-
tettiin maailmalla reilu 10 vuotta sitten. 
Euroopassa tehtiin ensimmäiset robotti-
avusteiset hiippaläppä- ja ohitusleikka-
ukset vuonna 1998. [1,2,3] Ensimmäinen 
robottiavusteinen ohitusleikkaus tehtiin 
USA:ssa myös samana vuonna. Ensim-
mäisen robottiavusteisen mitraaliläp-
päleikkauksen teki professori W. Ran-
dolph Chitwood East Carolina Heart 
Institute:ssa USA:ssa vuonna 2000. [6]

Alkuvaiheessa innostuksen jälkeen Euroopan 
isoissa keskuksissa jäätiin odottavalle kan-
nalle. Syynä oli se, että itse laitteet olivat vielä 
eräänlaisia prototyyppejä ja käyttöominaisuu-
det olivat huonot. Yksinkertaisesti toimivat 
laitteet sopivat liikkumattomaan kohteeseen, 
esim. prostataleikkauksiin. [7]. Kuitenkin alan 
pioneerit ovat jatkaneet  kehitystyötä ja uusin 
versio neljäinstrumenttivartisesta leikkausyk-
siköstä valmistui. Yksi lisäinstrumenttikäsi  
mahdollistaa ohjattavan eteislevittäjän käytön 
ja näin helpottaa konsolikirurgin työskentelyä 
mitraaliläppäleikkauksissa.

Da Vinci -leikkausrobotti koostuu ohjausyksi-
köstä ja leikkausyksiköstä. Da Vinci (daVinci 
Surgical System; Intuitive Surgical, Inc, Sun-
nyvale, Kalifornia) -laitevalmistajalla on mo-
nopoliasema fuusioiden jälkeen, vaikkakin 
uusia innovaatioita on kehitteillä. 

Kirurgi ohjaa leikkausyksikön leikkauskä-
siä ja käsivarsiin kiinnitettyjä ns. mikroran-
neinstrumentteja  ohjausyksiköstä (konsoli) 
käsin videoyhteyden välityksellä. Robotin 
käsivarret ovat kiinnitettyinä portteihin, jot-
ka on asennettu rintakehän läpi. Instrument-
tien liikeradat ovat hyvin lähellä ranteen lii-
kelaajuuksia ja liike tapahtuu kahden nivelen 
välityksellä sallien laaja-alaiset  rannemaiset 
liikeradat.

Robottiavusteisessa kirurgiassa konsolikirur-
gilla on ns. 3D -näkymä. Tämä antaa hyvät 
visuaaliset olosuhteet, eikä missään muussa 
sydänleikkaustavassa esim. mitraaliläppään, 
sen jännerihmoihin ja kammion papillaari-
lihaksiin saada niin korkeatasoista näkymää 

Robottiavusteinen hiippaläppäkirurgia tänään

tai kuvaa aikaiseksi. Leikkaushaavat ovat 
minimaalisen pienet, eikä kipua aiheuttavaa 
haavan levittämistä tarvita.  Potilaat ovatkin 
toimenpiteen jälkeen yllättävän kivuttomia.

Kehitystyö jatkui –Keski-Euroopan jarru-
tellessa– ponnekkaana USA:ssa. Suurimmat 
keskukset siellä ovat olleet East Carolina 
Heart Institute, Mayo-klinikka (Minnesota) 
ja Cleveland-klinikka (Ohio) sekä Atlantan St. 
Joseph’s Hospital-sairaala. 

Cleveland-klinikasta julkaistiin tri Thomas 
Mihaljevicin johdolla 759 potilaan sarja, joil-
le oli tehty takapurjeen korjaus; 114 potilaalle 
tehtiin täydellinen sternotomia, 270 potilaalle 
osittainen sternotomia, 114 potilaalle oikea 
minianterolateraalinen thorakotomia ja 261 
potilaalle robottiavusteinen leikkaus. Lähes 
kaikille potilaille pystyttiin tekemään oman 
läpän säästävä korjaus (1 tekoläppä sternoto-
mia-ryhmässä). Ryhmiä verrattaessa sydän-
keuhkokoneen käyttöaika oli 42 minuuttia 
pidempi robottiryhmässä kuin sternotomia-
ryhmässä, 39 minuuttia pidempi kuin osit-
taisessa sternotomia-ryhmässä, 11 minuuttia 
pidempi kuin minianterolateraalisessa tho-
rakotomiassa, iskemia-aika oli vastaavasti 26 
minuuttia pidempi sternotomiaan ja osittai-
seen sternotomiaan verrattuna, 16 minuut-
tia minianterolateraaliseen thorakotomiaan 
verrattuna. Korjaustulos oli kaikilla sama, 
eikä sairaalamortaliteettia ollut. Morbiditeetti 
munuais-, keuhko- ja neurologisiin kompli-

kaatioihin oli kaikissa ryhmissä samanlaista. 
Robottiryhmässä oli pienin eteisvärinäfrek-
venssi ja keuhkopussin effuusion riski. Sairaa-
lahoitoaika oli robottiryhmässä muita ryhmiä 
keskimäärin pienempi: 1.0 päivää lyhyempi 
kuin sternotomia, 1.6 päivää kuin osittainen 
sternotomia ja 0.9 päivää kuin minianterolate-
raalinen thorakotomia ryhmässä.[10] Yhteen-
vetona he totesivat, että robottiavusteinen kor-
jaustekniikka on yhtä turvallinen ja tehokas 
kuin muilla tekniikoilla tehdyt, robottileik-
kausten haastavuus pidentää leikkausaikoja, 
mutta toisaalta leikkausten mini-invasiivisuus 
näkyy lyhyempinä hoitoaikoina.

Potilaiden robottikirurgian indikaatiot ovat 
molempien eteistasojen toimenpiteet: hiippa-
läpän ja kolmipurjeläpän viat, eteisväliseinä-
puutokset, tuumorit, rytmihäiriötoimenpi-
teet. Poissulkukriteereinä on pidetty kroonista 
obstruktiivista keuhkosairautta, oikean puo-
len rinta-ontelon kiinnikkeisyyttä, korkeita 
keuhkovaltimopaineita ja keuhkovastusta, 
vaikeaa valtimoiden kovettumatautia sekä sa-
manaikaista merkittävää sepelvaltimotautia 
ja mitraaliannuluksen vaikea-asteista kalkki-
suutta sekä kompleksisia vikoja. 

Maailmalla on sepelvaltimoleikkauksia ro-
botilla tekeviä keskuksia useita ja meilläkin 
toiminta on juuri aloitettu. Vasemman rin-
nan seinämän valtimo (Lita) on irroitettavis-
sa täysin atraumaattisesti koko mitaltaan ja 
ohitus voidaan tehdä miniviillosta avoimes-

Taka-alalla leikkaava kirurgi ohjaa robottia konsolista käsin, edessä perfuusiotiimi ja -kone. Kuva Jarmo 
Nummenpää.
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ti tai kokonaan robotilla endoskooppisesti. 
Toimintaan voidaan liittää hybriditekniikat 
ohittamalla ensin etulaskeva sepelvaltimo Li-
talla ja hoitamalla muut merkittävät ahtaumat 
PCI:llä. 

Leikkauksen kulku: Salissa työskentelee meil-
lä konsolikirurgi, joka ohjaa robotti-instru-
mentteja ja potilaan vierellä on toinen kirurgi, 
jonka päävastuuna on aktiivinen avustami-
nen: mm. solmujen teko ja esim. eteisväri-
näablaatio Cryo-laitteella, jolloin leikkaus-
aikaa voidaan lyhentää. Lisäksi salissa on 
kaksi instrumenttihoitajaa ja anestesiahoitaja 
ja perfuusiohoitaja. Anestesialääkäriltä vaadi-
taan eriomaista uä-tutkimusosaamista, koska 
yläonttolaskimon kannulointi ja sulkuballon-
gin asemointi vaatii echo-ohjausta. 

Leikkauksen menestyksellinen onnistu-
minen  vaatii leikkausalitiimin saumatonta 
työskentelyä. Kirurgiassa oppimiskäyrää on 
tutkittu Cleveland-klinikassa ja todettu, että 
operaatio-, sydämen iskemia ja sydänkeuh-
kokoneen käyttöaika pienenee selkeästi 20 
potilaan leikkausten välein ja leikkausajan 
merkittävä lyhentäminen vaatii 60-80 omaa 
leikkausta. (Kuvio 1)

Kanylaatio sydänkeuhkokonetta varten 
voidaan tehdä eri tekniikoin. Meillä käyte-
tään kanylaatioon reisivaltimoa ja -laskimoa.  
Laskimoveri palautuu sydänkeuhkokoneen 
reservuaariin yhteisen yläontto-alaonttolaski-
mokanyylin kautta ja palautetaan hapetettu-
na reisivaltimokanyylin kautta. Tarvittaessa 
yläottolaskimo kanyloidaan erikseen kaulalta. 
Reisivaltimokanyylin kautta viedään nou-
sevaan aorttaan aorttaläpän yläpuolelle ns. 
sulkuballonkikatetri, joka sydäntä pysäytet-
täessä täytetään nesteellä. Ballongin etupuolle 
annetaan  sydämen pysäyttävä ja suojaava ns. 
kardioplegialiuos. Aortan pihdityksessä on 
käytössä tarvittaessa myös suorapihditys ja 
suojausliuoksen antaminen nousevaan aort-
taan suoraan neulaplegia-kanyylin kautta. 

Läpän korjauksessa helpointa on ollut läh-
teä liikkeelle takapurjeen korjauksista, mis-
sä prolaboituva alue poistetaan ja läppä re-
konstruoidaan uudelleen ja asetetaan läpän 
annulusta pienentävä tukirengas. Etupurjeen 
korjaukset ovat vaativampia suorittaa, mut-
ta riittävän kokemuksen kautta ne pystytään 
hyvin tekemään vastaavalla menetelmällä, 
tekojännerihmojen asentamisella, kuin ster-
notomiateitse tehdyissä. Kolmipurjeläpän, 
eteisväliseinäaukon ja kasvainten poistot etei-
sistä ovat tehtävissä vastaavalla tavoin kuin 
avoimesti. Läppäpurjeiden resektiot, liukup-
lastiat, jännerihmojen siirrot, tekojännerih-
mojen asennukset ja annuloplastiat voidaan 
kaikki tehdä myös robottiavusteisesti.

Operaatioajat ovat pidempiä kuin sternoto-
miateitse tehtävissä. 

Ennen robottileikkausten aloitusta kävimme 
läpi intensiivisen koulutusjakson ulkomailla. 
Kävimme seuraamassa professori Douglas 
Murphyn operaatiota Atlantan St. Josephin 
sairaalassa USA:ssa. Endoballongin käyttöön 
liittyvä koulutus käytiin lisäksi erikseen. Ope-
raatiotekniikkamme on pitkälti professori 
Murphyn tekniikan mukainen.

Tähän mennessä olemme leikanneet ro-
bottia käyttäen 37 potilasta alkaen huhti-
kuusta 2011. Tavallisin toimenpide on ollut 
mitraaliläpän korjaus, joita on tehty yhteensä 
26 kappaletta. Nämä ovat olleet yhtä lukuun-
ottamatta takapurjeen korjauksia, yhdessä 
tapauksessa korjattiin myös etupurjetta. Yh-
den potilaan kohdalla tehtiin sekä mitraali-
takapurjeen että kolmiläppäpurjeen korjaus. 
Kahdelle potilaalle on tehty vasemman puo-
leinen Maze (eteisvärinän kirurginen ablatio) 
-toimenpide Cryo-laitetta käyttäen. Lisäksi on 
poistettu neljä  myksoomaa (oikealta ja kolme 
vasemmalta puolelta), suljettu eteisväliseinän 
aukko naudan sydänpussipaikalla ja poistettu 
yksi perikardikysta. (Taulukko 1).

Projektin toteutuksessa on ollut suureksi 
avuksi kokemus mini-invasiivisesta mitraali-
läppäkirurgiasta, jonka modifikaatio robotti-
kirurgia itse asiassa on. Kynnys sternotomia-
leikkauksesta minimitraali-leikkaukseen on 
suurempi kuin mini-invasiivisesta lähesty-
misestä robottiavusteiseen toimenpiteeseen. 
Avustava kirurgi pystyy osallistumaan huo-
mattavasti aktiivisemmin leikkaukseen ja 
auttamaan pääkirurgia leikkauksen suoritta-
misessa kuin esim. mini-invasiivisissa leikka-
uksissa.

Etuna mini-invasiivisesta ja robottiteknii-
kasta on kosmeettisesti parempi lopputulos, 
naisella suurin viilto tulee rinnan alaiseen 
poimuun, jonka parannuttua ei päälle näky-
vää leikkausjälkeä juurikaan voi havaita. Suu-
ri etu on myös rintakehän pysyminen stabiili-
na, jolloin sternotomiaan liittyvää rintakehän 
kuormitukseen liittyvää rajoitusta (aina 1,5-2 
kk leikkauksen jälkeen) ei ole. Potilaat ohjeis-
tetaankin liikkumaan kivun sallimissa rajois-
sa. Myöskään sternotomioihin liittyvä medi-
astiniitti, jossa on aina komponenttina myös 
jonkinasteinen osteiitti, ei ole mahdollista. 
Robottikirurgiasta on myös alustavia elämän-
laatututkimuksia, Mayo Clinican julkaisussa 
potilaiden paluu työelämään oli konventio-
naalista kirurgiaa nopeampi [11].

Konversioita on tehty kahdessa leikkauksessa, 
koska endoballongin sijainti oli siirtynyt. Da 
Vinci -laitteeseen liittyviä komplikaatioita ei 
ole ollut, meillä ei ole 30 päivän mortaliteettia 
ja läpän korjauksen vuoksi tehtäviä uusinta-
leikkauksia ei ole ollut.

Robottiavusteisen sydänkirurgian edut ovat 
sen mini-invasiivisuus; potentiaalisesti ve-
renhukan ja leikkauksenjälkeisen kivun vähe-
neminen, lyhyempi sairaalassaoloaika ja uu    

Kuvio 1. Oppimiskäyrä mitraaliläpän korjausleikkauksissa Clevelandin klinikassa. Kukin piste kuvaa 
aikajanalla noin 20 potilaan keskiarvoa kyseisenä hetkenä.  

TOIMENPITEET N=37
Mitraaliläpän korjauksia 26
Etupurje + takapurje 1
Takapurje 26
Tekojännerihmojen asennuksia 
(2 paria)

1 /26

Resektioita 26/26
Eteiskorvakkeen sulku 1/26
PFO:n sulku 2/26
Cryo-ablatio 2/26
Myksooma 4
Cysta pericardii 1
Lita:n irroitus 6

Taulukko 1. HYKS:n Sydänkirurgian klinikassa 
tehdyt robottiavusteiset sydänkirurgiset leikkaukset.

1. kirurgi
2. kirurgi
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Sairaanhoitajat
tuiJA BJörK, SAri huhtAKAngAS, MAiJu JAlAVA, 
SirpA KAllio, SAnnA KeSKinen, riiKKA VAnhAnen
Meilahden sairaala
Leikkausosasto
Kuvat Jarmo Nummenpää,
ryhmäkuva Sirpa Kallio

Alkuvuodesta 2011 alettiin suunnittelemaan 
robottiavusteisen sydänkirurgian aloittamista 
Meilahden sairaalan leikkausosastolla. Oli-
simme ensimmäinen sairaala Euroopassa, 
jossa tehtäisiin robottiavusteista mitraaliki-
rurgiaa. Robottiavusteinen kirurgia on meillä 
ennestään tuttua urologiasta ja thoraxkirur-
giasta. 

Toimintaa lähti vetämään kaksi sydänkirurgia 
sekä sydänanestesiologi. Leikkaushoitajatiimi 
muodostettiin kuudesta kokeneesta sydän-
thoraxhoitajasta, joista kolme toimii myös 
perfuusiohoitajina. Sovittiin, että leikkaus-
hoitajien määrä pidetään toistaiseksi pienenä, 
jotta saadaan toiminta sujuvaksi ja kaikille 
riittävästi kokemusta ja toistoja leikkauksis-
ta. Tiimiin tuli myös kaksi perfuusiotaitoista 
anestesiahoitajaa, jotka perehdyttäisivät mui-
ta sydäntaitoisia anestesiahoitajia tiimin jäse-
niksi. Intuitive Surgery -robottifirman edusta-
ja Minna Pirnes koordinoi koulutustamme ja 
oli suurena apuna toiminnan suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Heti alussa oli selvää, että lähdemme luomaan 
kokonaan uutta toimintamallia, jossa otetaan 
huomioon sydänkirurgian erityispiirteet yh-
distettynä robotin käyttöön. Haasteena oli ra-
kentaa toimiva kokonaisuus tilanteessa, josta 
kellään ei ollut aikaisempaa kokemusta. Ro-

botin toiminnan opettelun lisäksi meidän tuli 
ottaa käyttöön ja opetella Endo-clamp aortan-
sulkuballonki, jota tarvitaan robottitoimenpi-
teissä, joissa sydän joudutaan pysäyttämään. 

Sydänkirurgit ja yksi anestesiahoitaja tu-
tustuivat mitraalirobottikirurgiaan maalis-
kuussa 2011 Atlantassa, jossa on jo pidem-
piaikainen kokemus näistä leikkauksista.  
Leikkaushoitajat ja yksi anestesiahoitaja ja ki-
rurgit lähtivät huhtikuussa kolmeksi päiväksi 
Pariisiin Ecole Europèenne de Chirurgie -ro-
bottikoulutuskeskukseen, jossa kouluttajana 
toimi David Douglas – henkilö, joka tuntee 
Da-Vinci-robotin ehkä parhaiten maailmassa. 
Leikkaustiimiltä, joka osallistuu robottiavus-
teisiin leikkauksiin, vaaditaan hyväksytty 

Sydänrobottileikkaukset

uu   potilaan nopeampi paluu jokapäiväi-
siin toimiinsa. Menetelmän haittapuolia ovat 
sen lisäkustannukset ja rajallinen saatavuus.

Leikkausrobottien suurten hankintakus-
tannusten lisäksi niiden ylläpidosta ja hen-
kilökunnan koulutuksesta aiheutuu kustan-
nuksia. Robottiavusteinen kirurgia edellyttää 
hyvin korkeatasoista, moniammatillista käyt-
täjäkoulutusta.

Aloitimme ensimmäisenä  ja tällä hetkellä 
ainoana yksikkönä Pohjoismaissa robotti-
avusteiset sydänleikkaukset viime vuonna.  
Riittävän leikkausvoluumin saamiseksi on 
järkevää, että Suomessa robottiavusteisia sy-
dänleikkauksia on keskitetty. Potilaiden vapaa 
liikkuvuus antaa mahdollisuuden tarjota tätä 

menetelmää meillä muillekin kuin HUS -pii-
rin potilaille. Olemmekin saaneet positiivista 
palautetta muiden yliopistosairaalapiirien jo 
leikatuilta potilailta. Kokemuksemme perus-
teella mitraaliläpän takapurjeen korjaukset, 
eteisväliseinän sulut, trikuspidaaliläpän kor-
jaukset, eteisvärinätoimenpieet ja eteistason 
tuumoreiden poistot soveltuvat erinomaisesti 
robottiavusteiseen kirurgiaan ja potilaiden 
palaute on ollut erittäin myönteistä. n 

Viitteet:
1. Carpentier A, Loulmet D, Aupecle B, Kieffer JP, Tour-
nay D, Guibourt P, et al. Computer assisted open-heart 
surgery. First case operated on with success. C R Acad Sci 
II 1998;321:437-442.
2. Falk V, Walther T, Autschbach R, Diegeler A, Bat-
tellini R, Mohr FW. Robot assisted minimally invasive 

mitral valve solo surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 
1998;118:470-471.
3. Loulmet D, Carpentier A, d’Attellis N, Berrebi A, 
Cardon Cy, Ponzio O, et al. Endoscopic coronary artery 
bypass grafting with the aid of robotic assisted instru-
ments. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118:4-10.[Abstract/
Free Full Text]
4. W. Randolph Chitwood, Jr., Evelio Rodriguez, Michael 
W.A. Chu, Ansar Hassan, T. Bruce Ferguson, Paul W. Vos 
and L. Wiley Nifong Robotic mitral valve repairs in 300 
patients: A single-center experience J Thorac Cardiovasc 
Surg 2008;136:436-441
5. Watts G. Remote control. BMJ 2011;343:824-5. Watts 
G. Robots in theatre: tomorrow’s world? BMJ. 2011 Oct 
18;343:d6624.
6. Mihaljevic T, Jarrett CM, Gillinov AM, Williams SJ, 
DeVilliers PA, Stewart WJ, Svensson LG, Sabik JF 3rd, 
Blackstone EH. Robotic repair of posterior mitral valve 
prolapse versus conventional approaches: potential 
realized.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jan;141(1):72-80.e1-4. 
Epub 2010 Nov 19
7. Suri RM, Antiel RM, Burkhart HM, Huebner M, Li 
Z, Eton DT, Topilsky T, Sarano ME, Schaff HV. Quality 
of life after early mitral valve repair using conventio-
nal and robotic approaches. Ann Thorac Surg. 2012 
Mar;93(3):761-9.

koulutus robotin käytössä. Toukokuussa osa 
tiimistä kävi vielä tutustumassa Endo-Clamp 
–aortansulkuballongin käyttöön Sloveniassa, 
Ljubljanan yliopistosairaalassa, jossa sitä käy-
tetään minimitraaliläppäleikkauksissa.

Oman haasteensa toiminnan suunnittelulle 
toi leikkauksessa vaadittava monitorointi- ja 
kuvantamistekniikka, mikä antaisi mahdol-
lisuuden tilanteen mukaan valita robottika-
meran tai echolaitteen kuvan. Robottileikka-
ukset keskitettiin yhteen leikkaussaliin, johon 
tarvittavat toiminnot asennettiin.

Varsinaiset leikkaukset aloitettiin vaiheittain. 
Heti seuraavalla viikolla koulutusmatkan 
jälkeen tehtiin potilaalle yhden suonen ohi-

Opintoryhmämme Pariisiin Ecole Europèenne de Chirurgie -robottikoulutuskeskuksessa.
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tusleikkaus, jossa rinnan seinämän valtimo 
irroitettiin robottiavusteisesti. Seuraavassa 
leikkauksessa tehtiin sekä valtimon irroitus ja 
ohitussauma robotilla. Näissä leikkauksissa ei 
tarvittu aortansulkuballonkia eikä perfuusio-
konetta. Ensimmäinen mitraaliläppäleikkaus 
käyttäen aortansulkuballonkia tehtiin touko-
kuun lopulla v. 2011.

Salissa työskentelee kolme leikkaushoitajaa: 
instrumentoiva-, valvova- ja aortansulku-
ballongin  esivalmisteleva hoitaja. Teemme 
aamulla ennen potilaan saliin tuloa normaa-
lien sydänleikkausvalmistelujen lisäksi sterii-
lin instrumenttipöydän instrumentteineen ja 
muine välineineen valmiiksi. Näin helpotam-
me valmistelujen sujuvuutta ja instrumentoi-
valle hoitajalle jää paremmin aikaa myös ro-
botin peittelyyn ja kameran kalibrointiin. 

Toimenpiteen alusta loppuun asti olemme va-
rautuneet leikkauksen kulun äkillisiin muu-
toksiin. Jos potilaan vointi vuodon tai muun 
syyn takia vaatii siirtymistä avoleikkaukseen, 
on meillä siihen valmius. Näissä tilanteissa 
pitää robotin instrumentit ja troakaaret saada 
nopeasti pois potilaasta ja siirtää robotti pois 
leikkausalueelta. Tärkeää on  huomioida, että 
robottikädet, troakaaret ja instrumentit ovat 
irti potilaasta myös silloin, jos potilasta joudu-
taan defibrilloimaan. Oleellista on, että robo-
tin ollessa käytössä leikkauspöydän asentoa ei 
saa muuttaa, etteivät instrumentit vahingoita 
potilasta.

Robottikirurgian aloitus on ollut hyvin mie-
lenkiintoista, mutta samalla myös haastavaa. 
Tiimityöskentely on ollut sujuvaa ja työnku-
vat ovat tarkentuneet vuoden aikana. Vaikka 
olemme kaikki kokeneita sydänleikkaushoi-
tajia, on ollut virkistävää ja antoisaa opetella 
uusia asioita ja kehittää uutta toimintaa.

Olemme mielestämme jo pitkällä toimivan 
hoitokäytännön toteuttamisessa mitraaliro-
bottikirurgiassa. Tämän vuoden uutena haas-
teena ovat meille Suomesta ja ulkomailta  tu-
levat hoitajaryhmät, joita olemme osaltamme 
lupautuneet kouluttamaan  robottiavusteiseen 
sydänkirurgiaan. n

Endo-clamp

Aortansulkuballonki uitetaan erillisen nivusar-
teriakanyylin kautta nousevaan aorttaan. Bal-
lonki sulkee aortan ja siinä on myös erillisrei-
tit cardioplegian antoon ja aortantyviventtiin 
sekä painelinjat ballonkiin ja aortan tyveen.

Aortansulkuballonki kaikkine haaroineen 
täytetään keittosuolalla. Oleellista on varmis-
taa että ballonki on täysin ilmaton ja muodol-
taan symmetrinen. 

Instrumentoivan hoitajan tehtävänä on 
täyttää ballonki, kun aortta suljetaan. Saman-
aikaisesti avustava kirurgi yhdessä anestesia-
lääkärin kanssa varmistaa ruokatorviechon 
avulla ballongin optimaalisen paikan.

Leikkausasento

Potilas tuetaan loivaan kylkiasentoon, oike-
aa kylkeä tyynyllä kohottaen. Robotin käsien 
laajojen liikeratojen vuoksi on tärkeää suojata 
potilaan silmät, oikea olkapää ja huomioida 
lantion asento. 

Koko tiimi osallistuu potilaan turvallisen 
leikkausasennon suunnitteluun. Jokaisen teh-
tävänä on huomioida, etteivät robotin kädet 
osu potilaaseen tai vahingoita häntä. Kirurgi 
merkitsee troakaarien paikat asennon laiton 
yhteydessä. Näin varmistetaan, että robotin 
käsillä on tilaa työskennellä esteettömästi.

Robotti Instrumenttikontti
Robotin kädet, kamerakäsi ja monitori pei-
teltynä steriiliksi.

Olemme koonneet instrumenttikontin meidän toimintaamme sopivaksi. Kontti sisältää perus-
instrumenttien lisäksi robotti-instrumentteja. 
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JArno riiKonen
LT, urologian erikoislääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Eturauhassyöpä on Suomessa miesten 
yleisin syöpä, johon sairastui 4600 miestä 
vuonna 2009. Eturauhassyöpään sairas-
tuvien keski-ikä on noin 70 vuotta, mutta 
ilmaantuvuuden lisääntymistä todetaan jo 
45-vuotiailla. Yleisimmin eturauhassyöpä 
löydetään oireettomana kohonneen PSA-
arvon perusteella. Noin 20 %:lla eturau-
hassyöpäpotilaista on perinnöllinen alttius 
sairastumiseen.

Eturauhanen sijaitsee syvällä miehen lantion 
pohjassa. Sen etupuolella on häpyluu, taka-
puolella peräsuoli, yläpuolella virtsarakko ja 
alapuolella lantion lihaskerros. Eturauhasen 
pinnalla kulkevat erektiokykyyn vaikuttavat 
hermot ja alapuolella sijaitsee ulkoinen virtsa-
putken sulkijalihas. Sijaintinsa ja ympäröivi-
en tärkeiden rakenteiden vuoksi eturauhasen 
leikkaushoito on teknisesti haasteellinen. 
Normaali eturauhanen on noin luumun ko-
koinen ja painaa 20 g. Hyvänlaatuinen etu-
rauhasen liikakasvu saattaa suurentaa eturau-
hasen moninkertaiseksi normaaliin nähden. 
Eturauhanen erittää pienen määrän nestettä 
siemennesteeseen. Muuta tiedettyä tehtävää 
eturauhasella ei ole. 

Eturauhassolut tuottavat prostata spesifistä 
antigeeniä (PSA). Eturauhassyöpäsolu tuottaa 
ja varsinkin erittää normaalia eturauhassolua 
enemmän PSA:ta. Tämän vuoksi kohonnut 
PSA lisää eturauhassyövän toteamisen riskiä. 
Yleensä PSA-arvon suuruus kuvastaa myös 
eturauhassyövän laajuutta. Gleason-luokituk-
sella arvioidaan syövän aggressiivisuusastetta.

Eturauhasyövän hoidot

Eturauhassyövän hoitovaihtoehtoja ovat leik-
kaushoito, sädehoito, hormonihoito ja seuran-
ta. Leikkaushoito voidaan toteuttaa avoleik-
kauksena tai tähystämällä robottiavusteisesti. 
Sädehoitoa voidaan antaa ulkoisena tai kudok-
sen sisäisenä brakyhoitona. Hormonihoidon 
vaihtoehtoja ovat LHRH-analogi pistoshoito, 
antiandrogeeni tablettihoito tai kirurgisesti 
tehtävä hormonihoito (orkiectomia). Aktii-
vinen seuranta sopii pienille ja rauhallisille 
eturauhassyöville, jolloin aktiivinen hoito 
aloitetaan, jos syövän todetaan kasvavan tai 
muuttuvan aggressiiviseksi. Jos näiden hoito-
jen jälkeen syöpä edelleen uusii, hoitovaihto-
ehtona on mm. solunsalpaajalääkitys.

Hoidon valintaan vaikuttavat potilaskohtaiset 
ja syöpäkohtaiset tekijät. Potilaskohtaisia teki-
jöitä ovat potilaan ikä, perussairaudet ja lää-
kitykset. Syöpäkohtaisia tekijöitä ovat syövän 
levinneisyys, Gleason-luokitus ja PSA-arvo. 
Myös hoitojen aiheuttamat haittavaikutukset 
vaikuttavat hoidon valintaan. Lääkäri ja poti-
las yhdessä päättävät kullekin potilaalle par-
haiten soveltuvasta hoidosta.

Leikkaushoidon kehitys

Radikaali prostatektomia leikkaukset aloitti 
H. H. Young vuonna 1905, mutta tuolloin se 
aiheutti suurta morbiditeettia ja mortaliteet-
tia. Varsinaisesti leikkausmenelmän kehityk-
sestä vastasi Patrick Walsh 1980-luvun alussa, 
jolloin leikkaukseen liittyvä verenvuoto, in-
kontinenssi ja impotenssi vähenivät merkit-
tävästi sekä onkologiset tulokset paranivat. 
Laparoskooppisten menetelmien kehityksen 
myötä myös radikaali prostatektomioita aloi-
tettiin tehdä mini-invasiivisesti. Ensimmäi-
senä leikkauksen suoritti Ralph Claymanin 
leikkausryhmä vuonna 1991. Laparoskopian 
avulla leikkausalueelle saatiin parantunut nä-
kyväisyys, leikkausvuoto vähenemään, posto-
peratiiviset kivut pienemmiksi ja toipuminen 
nopeutumaan. Ongelmaksi osoittautui kui-
tenkin leikkauksen pitkä oppimisvaihe ja pit-
kä leikkausaika, minkä vuoksi laparoskoop-
pinen radikaali prostatektomia ei saavuttanut 
merkittävää asemaa eturauhassyövän leikka-
ushoidossa. Vasta da Vinci -leikkausrobotin 
kehityksen myötä mini-invasiivinen radikaali 
prostatektomia sai merkittävän jalansijan etu-
rauhassyövän kirurgisessa hoidossa. 

Robottikirurgian kehitys

Eturauhassyövän leikkaushoidossa käytettävä 
da Vinci -robotti on ns. telerobotti. Robotti ei 
tee itse automaattisesti mitään, vaan toistaa 
täsmällisesti kirurgin erillisestä ohjauskonso-
lista suorittamat liikkeet ja muut toiminnot. 
Telerobotin kehityksen aloitti sotateollisuus, 
jonka tarkoituksena oli pystyä operoimaan 
haavoittuneita sotilaita kauko-ohjatulla leik-
kauslaitteistolla. Siviilikäyttöön suunnattu 
kehitystyö alkoi 1990-luvulla, ja tuloksena 
saatiin kaksi erillistä laitteistoa: Zeus ja da 
Vinci. Näistä ainoastaan da Vinci -robotti on 
tällä hetkellä markkinoilla. Leikkausrobotit 
suunniteltiin alunperin pääasiassa sydän- ja 
rintaelinkirurgiaan. Vuonna 2001 J. Binder ja 
W. Kramer suorittivat Frankfurtissa ensim-
mäisen robottiavusteisen laparoskooppisen 
radikaali prostatektomian, mutta toimenpi-
teen suosion suuresta lisääntymisestä vastasi 
pääosin Mani Menonin leikkausryhmä Vat-
tikuti Institutissa (Henry Ford Hospital, Det-
roit, Michigan). Heidän hyvät leikkaustulok-
sensa innoittivat urologeja ympäri maailmaa 
siirtymään robottiavusteiseen kirurgiaan 
eturauhassyövän hoidossa. Da Vinci -robot-
teja olikin syyskuussa 2011 maailmassa 2031, 
joista Yhdysvalloissa 1478, Euroopassa 357 ja 
muualla 196. Suomen ensimmäinen da Vinci 
-robotti hankittiin Tampereen yliopistolliseen 
sairaalaan ja ensimmäinen robottiavusteinen 
radikaali prostatektomia tehtiin joulukuussa 
2008. Tällä hetkellä robotteja on Suomessa 
viisi: kaksi Helsingissä sekä yksi Tampereella, 
Turussa ja Oulussa. Nyt 3,5 vuodessa Taysissa 
on tehty robottiavusteisia radikaali prostatek-
tomioita yli 600. Nykyisin Yhdysvalloissa 80% 
ja Suomessa noin puolet eturauhasen poisto-
leikkauksista tehdään robottiavusteisesti.

Robottiavusteinen                          
laparoskooppinen radikaali      
prostatektomia (RALP)

Robottiavusteisessa radikaali prostatektomi-
assa suoritetaan periaatteessa sama toimenpi-
de kuin avoleikkauksessa, mutta toimenpide 
tehdään laparoskooppisesti ja kirurgin käyttä-
mien neljän instrumentin liikuttelu tapahtuu 
erillisestä leikkausyksiköstä (konsoli) (kuva1). 
Assistentti ja instrumentoiva sairaanhoitaja 
ovat potilaan sivulla ja käyttävät normaaleja 
laparoskooppisia instrumentteja (kuva 2). Toi-
menpide tehdään potilaan ollessa yleisaneste-
siassa ja 30 asteen Trendelenburgin asennossa. 
Potilaaseen laitetaan kuusi laparoskooppista 
porttia (trocar): 12 mm kameraportti, kolme 
8 mm porttia robotti-instrumenteille sekä 12 
mm ja 5 mm portit assistentille (kuva 3). Port-

Robottiavusteinen kirurgia eturauhassyövän hoidossa

Kuva 1. Kirurgi suorittaa leikkauksen erillisestä 
konsolista. Kuvassa da Vinci Si dual console leik-
kauksessa OLV klinikassa (Aalst, Belgia). Tri Alex 
Mottrie leikkaamassa taka-alalla ja allekirjoittanut 
etualan konsolissa.
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tien laiton jälkeen robotti tuodaan potilaan 
päälle ja robotti kiinnitetään portteihin (kuva 
4). Robotti-instrumentteina käytetään yleensä 
monopolaarisaksia, bipolaaripihtiä, tarttuma-
pihtiä ja neulankuljetinta. Assistentin tyypil-
liset instrumentit ovat tarttumapihdit, imu-
huuhtelu, lankasakset ja klipsinasetin.
Pääpiirteissään leikkaus voidaan jakaa seu-
raaviin vaiheisiin:
l Retziuksen tilan avaus.
l Imusolmukkeiden poisto (jos tarpeellista).
l Endopelvisten faskioiden avaus.
l Virtsarakon kaulan avaus ja rakon 
    irrotus prostatasta.
l Rakkularauhasten irrotus.
l Eturauhasen ja peräsuolen välisen tilan avaus.
l Eturauhasen verisuonipedikkelin 
    klipsaus ja katkaisu.
l Cavernous hermojen irrotus eturauhasen kal- 
    vojen välistä (jos kapselinsisäinen syöpä).
l Virtsaputken katkaisu.
l Virtsarakon ja -putken uudelleen 
    anastomointi.
l Leikkauspreparaatin poisto ja haavojen sulku. 

Potilaat toipuvat leikkauksesta nopeasti ja ko-
tiutuvat ensimmäisenä tai toisena leikkauksen 
jälkeisenä päivänä. Verenvuotoa leikkaukses-
sa on yleensä alle 200 ml. Virtsakatetria po-
tilaat pitävät viikon ja sairausloman pituus 
on kuukausi. Robottileikkaukseen liittyy alle 
10%:n riski komplikaatioille, kuten mahdol-
lisuus saada tulehdus, verenvuoto tai veri-
tulppa. Eturauhassyöpäleikkaukseen liittyviä 
spesifejä haittoja ovat riskit erektiohäiriöön ja 
virtsankarkailuun.

Robottileikkauksen hyödyt

Robottileikkaus tehdään siis mini-invasiivi-
sesti käyttämällä tähystysmenetelmää. Robot-
tileikkauksen edut potilaalle avoleikkaukseen 
verrattuna ovat nopeampi toipumisaika, vä-
häisempi postoperatiivinen kipu, pienemmät 
leikkaushaavat ja vähäisempi verenvuoto. 
Leikkausryhmälle etuna on selvästi parempi 
näkyväisyys leikattavalle alueelle. Verrattuna 
puolestaan perinteiseen laparoskopiaan, ro-
bottiavusteinen kirurgia tarjoaa merkittäviä 
parannuksia: Robottileikkauksessa kirurgilla 

on käytössä kolmiulotteinen HD-kuva lapa-
roskopiassa yleisesti käytetyn kaksiulotteisen 
kuvan sijasta. Da Vinci -robotin ansiosta in-
strumentit liikkuvat samaan suuntaan kuin 
kirurgi liikuttaa käsiään konsolissa (lapa-
roskopiassa puolestaan vipumaiset liikkeet). 
Liikkeiden mittasuhde on leikkausta helpot-
tava, jolloin laajat liikkeet leikkauskonsolis-
sa muuttuvat pieniksi liikkeiksi robotti-in-
strumenttien kärjissä. Robotti myös poistaa 
mahdollisesta käsien tärinästä aiheutuvan 
instrumenttien tärinän, leikkausasento on 
ergonominen ja kädet ovat tuettuna rentoon 
asentoon. Yksi robotin tärkeimmistä omi-
naisuuksista on kuitenkin kääntyväkärkiset 
instrumentit. Nämä EndoWrist -instrumentit 
kääntyvä seitsemässä eri dimensiossa ja pyö-
rivät käytännössä ranteen tavoin. Robotilla 
pystyykin laparoskopiaan verrattuna ompele-
maan ja leikkaamaan kaarevaa pintaa selvästi 
helpommin ja tarkemmin. Da Vinci -robotin 
teknisenä haittapuolena voidaan kuitenkin 
pitää kudostunnon puuttumista. Kirurgi ei 
tällöin pysty tunnustelemaan kudoksia avo-
leikkauksen tai laparoskopian tapaan, vaan 
kudostuntuma tapahtuu pelkästään visuaali-
sesti. Yleensä palpaation puuttumisesta ei ole 
haittaa, sillä hyvällä näkyväisyydellä kudos-
ten kovuuden ja lankojen kireyden arviointi 
on mahdollista. Robottikirurgian ekonomi-

Kuva 2. Assistentti ja instrumentoiva sairaanhoitaja 
avustavat potilaan vierellä. Kirurgin konsoli kuvan 
ulkopuolella oikealla. Tekeillä vasemman puolen 
munuaisresektio.

Kuva 3. Radikaali 
prostatektomiassa 
käytetyt portit 
asetettu paikoil-
leen. Optiikkaan 
ja metallisiin port-
teihin kiinnitetään 
robottikäsivarret.

Kuva 4. Robotti siirretty potilaan päälle, kiinnitet-
ty paikoilleen ja robotti-instrumentit asennettu. 
Kuva potilaan pääpuolelta. Käynnissä radikaali 
prostatektomia.

sena haittapuolena on pidettävä kohonneita 
leikkauskustannuksia. Toisaalta kustannuksia 
vähentää lyhentynyt hoitoaika sairaalassa, no-
peutunut toipuminen ja vähentyneet kompli-
kaatiot.

Robottikirurgian tulevaisuus

Nykyistä da Vinci -leikkausrobottia on käy-
tetty radikaali prostatektomioissa kymmenen 
vuotta. Tällä hetkellä uusin laitteisto on sen 
kolmas versio, ja jokainen uudempi versio on 
tarjonnut joitain parannuksia aiempiin ver-
rattuna. Silti perusperiaate eri versioissa on 
sama, ja radikaali prostatektomia voidaan teh-
dä niillä kaikilla yhtä hyvin. Tulevaisuudessa 
da Vinci -robottiin on tulossa edelleen uusia 
sovelluksia, joista saadaan hyötyä varsinkin 
munuais-, virtsarakonpoisto, keuhko- ja sy-
dänleikkauksiin.

Uusia leikkausrobotteja on kehitetty ja kehite-
tään parhaillaan eri puolilla maailmaa. Monet 
näistä ovat nykyistä robottia pienempiä, kevy-
empiä ja joustavampia. Osaan roboteista on 
saatu haptinen tunto, eli kudosten palpaatio 
robotilla on tulevaisuudessa tulossa mahdolli-
seksi. Myös laparoskooppiset instrumetit ovat 
kehittyneet ja osa niistä muistuttaa taivutetun 
vartensa ja pyörivien kärkijäsentensä ansiosta 
EndoWrist -robotti-instrumentteja. Robottiki-
rurgia saattaakin kehittyä laparoskopian suun-
taan uusien instrumenttien myötä ja tuoda ki-
rurgin konsolistaan lähemmäksi potilasta.

Kirurgia on paikallisen eturauhassyövän hoi-
don kulmakivi. Robottikirurgian avulla etu-
rauhassyöpä pystytään hoitamaan mini-in-
vasiivisesti, jolloin potilaiden verenvuoto on 
vähäistä ja toipuminen leikkauksesta nopeaa. 
Leikkaustulokset vaikuttavat olevan onkologi-
sesti ja funktionaalisesti vähintään avoleikka-
usten tasoisia. Tulevaisuudessa robottikirur-
gia kehittyy mm. teknologisten uudistusten 
myötä, jolloin potilaiden saama hoito tulee 
entistä paremmaksi ja laadukkaammaksi. n
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LKT, Erikoislääkäri 
HYKS Naistenklinikka

  
Muutos leikkaussaleissa

Jokainen gynekologisissa leikkaussaleissa 
työskennellyt ja työskentelevä on saanut havai-
ta, että kirurgia on muuttunut valtavasti viime 
vuosikymmeninä. Avo- ja alatiekirurgia olivat 
lähestymistapoja kunnes 1980-luvulla lapa-
roskoopit ilmestyivät leikkaussaleihin. Lapa-
roskopian tavoitteena on saada tarvittava ki-
rurginen toimenpide suoritettua täsmällisesti 
pienistä ihohaavoista vähäisin traumoin. La-
paroskopian kehitys on vaatinut monialaista 
lääketieteen kehitystä. Huima kehitys kaikella 
teknologian, diagnostiikan ja kuvantamisen 
alueella on mahdollistanut tämän muutoksen 
leikkaustavassa ja vastaavasti laparoskopian 
yleistyminen tukenut ja edistänyt muutakin 
teknologian kehitystä leikkaussaleissa. 
 
Laparoskopian hyödyt ja ongelmat

Laparoskopian hyötynä avoleikkauksiin ver-
rattuna on tunnetusti vähäisempi leikkauk-
sen jälkeinen kipu ja nopeampi toipuminen. 
Nopea toipuminen on muuttanut myös vuo-
deosastojen toimintaa. Aikaisemmin potilaat 
makasivat toipilaana osastoilla vähintään 
useita päiviä ja viikko oli tavallinen sairaa-
lassa oloaika kohdunpoiston jälkeen. Nyt 
potilasvirrat ovat nopeita, kohdunpoiston 
jälkeen kotiudutaan yleensä seuraavana päi-
vänä. Myös palaaminen normaaliin elämään 
on nopeutunut: aikaisemman kuukauden sai-
rasloman on korvannut 5-14 päivän poissaolo 
työstä. Nopean toipumisen lisäksi laparosko-
pian etuna on vähäisempi leikkauksen aikai-
nen verenvuoto ja postoperatiivinen kiinnike-
muodostus sekä parempi kosmeettinen tulos. 
Erityisesti mini-invasiivisesta kirurgiasta hyö-
tyvät iäkkäämmät ja lihavat potilaat. Iäkkäillä 
naisilla varhaisen mobilisaation hyötynä on 
veritulppariskin pieneneminen ja vähäisempi 
suoliston lama. Obeeseilla potilailla pienten 
haavojen nopea paraneminen näkyy vähäi-
simpinä haavatulehduksina. 
 
Laparoskooppinen kirurgia on kuitenkin vai-
keampaa oppia kuin avokirurgia ja oppiminen 

vaatii aikaa. Menetelmä on saanut varsinkin 
alkutaipaleellaan runsaasti kritiikkiä pitkä-
kestoisina, kallista leikkaussaliaikaa vievinä 
leikkauksina ja sen vaatimasta kalliista tekno-
logiasta. Jälkikäteen katsoen laparoskooppisen 
kirurgian kehitys on kuitenkin hyödyttänyt ja 
tukenut myös avokirurgiaa. Laparoskopian 
helpottamiseksi on kehitetty useita apuväli-
neitä, jotka kieltämättä lisäävät kustannuksia. 
Toisaalta leikkausajat lyhenevät, vaativam-
matkin toimenpiteet tulevat mahdollisiksi ja 
potilaat eivät tarvitse pitkäaikaista ja kallista 
osastohoitoa. Esimerkiksi kudoskoagulaatios-
sa ultraäänisakset ja ligasure ovat leikkaussa-
leissa jokapäiväisessä käytössä ja ne on otettu 
käyttöön tähystystoimenpiteiden lisäksi myös 
avokirurgiassa. 
 
Leikkausrobotti laparoskopian 
apuvälineeksi

Leikkausrobotti onkin suurimpia teknisen ke-
hityksen saavutuksia laparoskopiassa. Robotti-
sana on harhaanjohtava, sillä leikkausrobotti 
ei toimi lainkaan itsenäisesti, vaan ainoastaan 
kirurgin ohjaamana. Robotti sai vuonna 2005 
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 
Food and Drug Administration (FDA) luvan 
gynekologiseen kirurgiaan. Leikkausrobotte-
ja on hankittu kiihtyvällä vauhdilla leikkaus-
saleihin ympäri maailman. Suomeen robotit 
tulivat vuonna 2009 ja nyt niitä on neljässä 
yliopistollisessa keskussairaalassa vähintään 
yksi ja lisähankintoja suunnitellaan. 

kuten aortan läheisyydessä imusolmukkeiden 
dissekaatiossa. Robottikäsiä on kolme, joista 
kaksi aktiivisessa käytössä ja kolmannella on 
mahdollisuus pitää kudoksia paikoillaan tai 
parantaa näkyvyyttä ahtaisiin paikkoihin. Ka-
mera saadaan vietyä lähelle leikkauskohdetta 
ja näin päästään muuten vaikeasti lähestyttä-
viin olosuhteisiin.

Gynekologinen robottikirurgia

 
Tiimityön tärkeys

Robottikirurgian on koulutus on hyvin organi-
soitu koko leikkaustiimille ja siitä tarkemmin 
jäljempänä. Kun koko tiimi on motivoitunut, 
perehtynyt tekniikkaan ja yhteistyö on sauma-
tonta, niin menetelmän eduista saadaan paras 
hyöty. Robottikirurgian etuja on useita. Kirur-
gin monitorissa kuva on tarkka ja kolmiulottei-
nen. Vakaat ja helposti ranteistaan liikuteltavat 
instrumentit auttavat vaativissakin toimenpi-
teissä, kuten ompelussa tai isojen verisuonien 

 
Robottitroakaarit pyörivät vain keskiakselin-
sa ympärillä, mikä on haavakipua vähentävä 
ominaisuus. Lihavan potilaan leikkaaminen 
helpottuu, kun paksuissa vatsanpeitteissä in-
strumenttien liikuttelu on yhtä helppoa kuin 
ohuissakin. Kirurgi istuu konsolissa eikä hä-
nen tarvitse olla steriilisti pukeutunut. Tauot 
leikkaamisessa ovat mahdollisia, koska in-
strumentit eivät liiku kirurgin pään poistues-
sa konsolin monitorin edestä. Istuma-asento 
ja instrumenttien kevyt liikuttelu pitkissäkin 
leikkauksissa helpottaa ergonomiaa ja jaksa-
mista.
 
Robottikirurgiassa kehitys huimaa

Robottia kehitetään jatkuvasti. Oppimista var-
ten on saatavana kaksoiskonsoli, joissa opet-
tajan on mahdollisuus osallistua leikkaukseen 
ja tarvittaessa ottaa instrumentit haltuunsa. 
Yhden portin laparoskopiassa koko leikkaus 
tehdään 2,5-3cm haavasta navassa. Perintei-
sessä laparoskopiassa yhden portin tekniikka 
on hankalaa, koska instrumentit ovat vieläkin 
vaikeammin liikuteltavissa kaarevan muo-
tonsa ja lähekkäisyytensä takia. Myös kame-
ran ja instrumenttien lähekkäisyys navassa 
vaatii erityistä osaamista. Robotilla yhdestä 
portista leikkaaminen onnistuu helpommin, 
koska robotin tietokone muuntaa instrument-
tien kurvikkuuden helposti hallittavaksi. 
Fluoresoivat kasvainten ja imusolmukkeiden 
värjäykset ovat tulossa syöpäkirurgiaan kas-
vaimen rajaamiseksi vaikkapa maksassa ja ns. 
vartijasolmukkeen identifioimiseksi syövän 
levinneisyystutkimuksessa. 
 
Kalliin menetelmän hyötykäyttö

Robottikirurgian ongelmana on hinta, joka 
lisää terveydenhuollon kustannuksia. Kustan-
nusanalyyseja ei ole vielä laajoista satunnais-
tetuista tutkimuksista. Näyttöä pitkäaikais-
tulosten mahdollisista hyödyistä perinteiseen 
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laparoskopiaan verrattuna syöpäkirurgiassa 
ei vielä ole, mutta tutkimustuloksia on tulossa. 
Paras hyöty robotista tällä hetkellä varmasti 
saadaan, jos tekniikka varataan menetelmän 
oppimisen jälkeen siihen vaativaan kirur-
giaan, joka on jo perinteisen laparoskopian 
mahdollisuuksien ääripäässä.
 
Kokemuksia Naistenklinikalta 
-koulutuksesta käytäntöön

Ensimmäinen robotti-avusteinen leikkaus 
Naistenklinikalla suoritettiin toukokuus-
sa 2009. Sitä edelsi koko aloittavan tiimin 
monivaiheinen opiskelu: verkko-opiskelu, 
järjestelmän käyttökoulutus omassa sairaa-
lassa, koulutusmatka Strasbourgiin sekä kli-
nikkavierailu Ruotsin Lundiin. Työ aloitettiin 
kahden lääkärin ja kahden hoitajan voimin 
- tällä hetkellä tiimissämme työskentelee 4 
lääkäriä sekä 5 hoitajaa. Lisäkoulutusta olem-
me hakeneet Lundista, missä gynekologisia 
robottileikkauksia on tehty jo vuodesta 2005 
(Pinsetti 1/2009) sekä kansainvälisistä SERGS 
(Society of European Robotic Gynecological 
Surgery) -kongresseista Milanosta, Lundista 
ja Leuvenista. Myös kotimaan sisäiset konsul-
taatiot ja vierailut robottileikkauksia tekevissä 
yksiköissä ovat tuoneet vinkkejä ja näkemystä 
käytännön työhön. 
 
Huhtikuuhun 2012 mennessä olemme tehneet 
150 robottileikkausta. Leikkaamme robotilla 
kerran viikossa naapuriklinikalla eli Mei-
lahden sairaalan leikkausosastolla. Kesäksi 
robotti on siirtynyt omaan yksikköömme 
Naistenklinikalle. Hoitajatiimimme toimii 
joustavasti työtehtäviä vaihdellen - näin jokai-
nen vuorollaan hoitaa anestesiaa, instrumen-
toi tai toimii valvovana hoitajana. 
 
Anestesiasta

Käytämme robotti-avusteisissa leikkauksissa 
TIVA -anestesiaa (Propofol/Ultiva), mikä on 
yleensäkin osastomme käytäntö lähes kaikis-
sa yleisanestesioissa. Lisäksi huolehditaan riit-
tävästä anestesian syvyydestä ja PONV profy-
laksista. Potilaille asetetaan kaksi iv-kanyyliä 
ja tarpeen mukaan myös arteriakanyyli - poti-
laan kunnon, tulevan leikkauksen ja arvioidun 
leikkauksen keston mukaan. Arteriakanyyli 
helpottaa pitkän laparoskopian aikana veri-
kaasu-analyysien ja verenpaineen seurantaa. 
Leikkauksen aikana potilaan liikahtelu ei ole 
sallittua, minkä vuoksi huolehdimme hyvästä 
relaksaatiosta koko leikkauksen ajan.
 
Pitkä vatsaontelon CO2 -täyttö ja jyrkkä tren-
delenburgin asento voivat aiheuttaa erinäisiä 
haasteita ventilaation suhteen, myös veren-
kierrollisia muutoksia tapahtuu. Käytämme 
laparoskopiassa rutiinisti 14mmHg intra-ab-
dominaalista painetta. Yleisimmin käytäm-

me painekontrolloitua ventilaatio -muotoa 
sekä asetamme trendelenburgin asennon aina 
potilaskohtaisesti. Robottikirurgiassa suosi-
tellaan yleisesti ottaen jyrkkää trendelenbur-
gin asentoa (35 -̊40˚). Tähän saakka olemme 
käyttäneet huomattavasti loivempaa kallistus-
ta (7°-21°, kallistuskulman seuranta syksystä 
2011 alkaen). Potilaan säärien ympärille käy-
tetään kompressiopumpulla toimivia antiem-
boliasukkia tavallisten tukisukkien lisäksi. 
Pitkän laparoskopian aikana potilaat voivat 
jäähtyä, joten lämmityksestä huolehdimme 
käyttämällä lämpömyssyä, avaruussukkia 
sekä ylävartalon lämpöpuhalluspeitettä. 
 
Potilaan välitön postoperatiivinen seuranta 
suoritetaan leikkaussalissa, mistä potilas siir-
tyy anestesialääkärin ja -hoitajan saattamana 
heräämöhoitoon oman klinikan heräämöön. 
 
Leikkauksista

Leikkausvalmistelut robottikirurgiassa voivat 
viedä alkuun jonkin verran enemmän aikaa. 
Potilaslähtöisistä syistä (esim. potilaan perus-
sairaudet tai huomattava obesiteetti; suurin 
BMI historiassamme on 55) esivalmistelu-aika 
luonnollisesti pitenee, kuten minkä tahansa 
leikkauksen yhteydessä Minimoidaksemme 
valmistelu-ajan, olemme kehittäneet yhdessä 
tuotevalmistajan kanssa meille räätälöidyn 
robottileikkauspakkauksen (procedure pack). 
Tämä nopeuttaa leikkauksen alkuvalmisteluja 
sekä salin vaihtoaikaa, mikäli leikkauksia on 
kaksi saman päivän aikana. Pakkauksessa on 
kaikki tarvittavat kertakäyttö-tuotteet peitte-
lymateriaaleista leikkausveitseen. Itse robotin 
steriiliksi pukeminen ja leikkausvalmiiksi 
saattaminen vie kokeneelta hoitajalta vain 
muutaman minuutin. 
 
Gynekologiset robottiavusteiset toimenpiteet 
painottuvat selkeästi syöpäpotilaiden pri-
määrileikkauksiin. Kohdunlimakalvosyövän 
leikkaus on yksi yleisimmistä robotilla suo-
ritettavista toimenpiteistä Naistenklinikalla. 
Näissä leikkauksissa kohdun lisäksi poiste-
taan munasarjat, munajohtimet sekä lantion 
imusolmukkeet. Tarvittaessa myös para-aor-
taaliset imusolmukkeet poistetaan. Toinen 
syöpäleikkaus, jossa robotin käytöstä on sel-
keästi hyötyä, on kohdunkaulasyöpää sairas-

tavien potilaiden primäärileikkaus. Näissä ns. 
Wertheim-leikkauksissa tehdään laajennettu 
kohdunpoisto ja tilanteen mukaan vartija-
imusolmuketutkimus tai iliacaalisten imusol-
mukkeiden poisto.
 
Robottia käytetään myös benigneissä gyne-
kologisessa leikkauksissa. Tavallisia kohdun-
poistoja ei juurikaan robotin avulla tehdä, 
sillä näiden leikkaaminen perinteisellä lapa-
roskopialla on niin pitkälle harjaantunutta, 
että robotista ei ole hyötyä. Sen sijaan myoo-
manpoistoissa robotista saatu hyöty näkyy 
leikkausajan lyhentymisenä sujuvan ompe-
lutekniikan ansiosta. Robotin avulla kohdun 
haavat saadaan ommeltua tukevasti ja huo-
mattavasti sujuvammin jatkuvalla ompeleella. 
Jonkun verran on tehty myös sterilisaation 
purkuleikkauksia. Näissä erityistä tarkkuut-
ta vaativissa mikrokirurgisissa leikkauksissa 
robotin hyöty muodostuu siitä, että kamera 
pysyy väsymättä täysin paikallaan ja kirurgin 
työskentely on helpompaa. Hyviä kokemuksia 
olemme saaneet myös runsaasti ompelua vaa-
tivissa emättimen laskeuman korjausleikka-
uksissa, jolloin laskeuman hoitoon käytettyjä 
verkkoja on asetettu robottiavusteisesti (kol-
posacropexia). Oman lukunsa muodostavat 
myös sektiopotilaiden kohtuhaavojen fenest-
raatioiden sulkuleikkaukset. Näissä epätäy-
dellisesti sulkeutunut kohtuhaava avataan, ja 
revision jälkeen suljetaan uudelleen ompele-
malla vatsaontelon tähystyksessä, jotta koh-
tuun muodostuva arpi olisi pitävä seuraavia 
raskauksia ajatellen.
 
Tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa poti-
lasmateriaalia mm. endometrioosipotilaiden 
leikkauksiin. Vaikeiden endometrioosipoti-
laiden leikkaushoito edellyttää gynekologin ja 
kirurgin yhteistyötä, joten toimenpiteen suo-
rittaminen robottiavusteisesti edellyttää mo-
lempien toimenpiteentekijöiden perehtymistä 
robottikirurgiaan. Toistaiseksi vastaavaa yh-
teistyötä on tehty lähinnä urologien kanssa 
mm. endometrioosipotilaiden urologisten 
korjausleikkausten merkeissä. 
 
Mitä robottikirurgia on tuonut 
omaan työhön? 

Jo aloittaessamme robottikirurgiaa Nais-
tenklinikalla keväällä 2009, oli selvää että 
joudumme suunnittelemaan kaiken toi-
minnan alusta lähtien, sekä luomaan täysin 
uudet omat rutiinit. Vaikka saimme hyvää 
koulutusta Strassbourgissa ja Lundissa, sekä 
teimme kuivaharjoituksia robotilla, tuntui 
robottileikkaustoiminnan aloittaminen silti 
jännittävältä. Robottikirurgiaa oli siinä vai-
heessa tehty maailmalla jo vuosia ja Suomes-
sakin joitain kuukausia ennen meitä. Siitä 
huolimatta kokonaan uuden leikkaustavan 
opettelu oli meille todella haastavaa – haasta-
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vaa se on  uu uu edelleenkin. Saamme 
jatkuvasti eteemme asioita, joita emme ole en-
nen edes tienneet olevan olemassa. Joudumme 
uusissa tilanteissa pinnistelemään luovuuden 
äärirajoilla, sekä kehittelemään aivan uusia 
asioita ja tapoja.

Olemme saaneet runsaasti tukea ja loistavia 
vinkkejä niin koti- kuin ulkomaisista robot-
tikeskuksista. Verkostoituminen ja työn kan-
sainvälinen luonne onkin ollut yksi parhaita 
asioita meidän työssämme. Kongressit ja mat-
kat Euroopassa sekä Suomessa ovat avartaneet 
omaa näkökantaa ja tuoneet ideoita käytän-
nön työhön. Ja mikä tärkeintä, ne ovat anta-
neet meille lukuisia uusia tuttavuuksia – on 
mahtavaa, että voi helposti kysyä neuvoja toi-
silta robottitiimeiltä hankalissa asioissa. On 
myös terveellistä peilata omia rutiineja mui-
den kanssa, sillä on hyvin monia tapoja tehdä 
asioita oikein – silti päätyen potilaan kannalta 
hyvään lopputulokseen. Koko tiimimme haa-
veena on saada Naistenklinikalle oma robotti, 
mikä olisi päivittäisessä käytössä oman osas-
tomme tiloissa.  Saisimme kehittää toimintaa, 
kahden klinikan välinen sukkulointi jäisi pois 
ja saisimme toimintamme laajenemaan. Toi-
minnastamme muodostuisi myös positiivises-
ti rutinoituneempaa.
 
Robotti on myös vaatinut koko tiimiltämme 
omistautumista. Työpäivien venyessä pitkiksi 
tarvitaan koko tiimilta erittäin hyvää moti-
vaatiota ja jatkuvaa asioiden pohdiskelua –hy-
vää kahvia unohtamatta. Näillä eväillä työtä 
jaksaa jatkaa ja kehittää, sekä leikkauspäivis-

Toimenpide Kpl
Hysterectomia, s-o-ectomia l.a., lymphadenectomia pelvicis 44
Hysterectomia, s-o-ectomia l.a. 34
Hysterectomia 9
Wertheim 14
Myoma enukleaatio 1) 17
Kohtuarven korjaus (sectioarpi) 4
Kolposacropexia 11
Sterilisaation purku 6
Kohdunkaulan ompeleen laitto 2
Resectio vaginae partialis 1
Ureteroneocystostomia 1
Hysterectomia, s-o-ectomia, appendicectomia, resectio omenti 3
Resectio sacrouterinae l.sin 1
Salpingectomia 1
Resectio endometriosis rectovaginalis 1
Hysterectomia, s-o-ectomia, lymphadenectomia pelvicis et para-aort. 1
Laparoscopia explorativa * 1
Yhteensä 151

1) Kahdessa myomaenukleaatiossa on tehty samalla cystaenucleaatio, yhdessä elektrocoagulaatio endomet-
riosis, ja yhdessä resectio endometriosis.
*Sterilisaationpurkuleikkaus (runsaiden kiinnikkeiden vuoksi suunniteltua toimenpidettä ei voitu suorittaa)

tä edelleenkin innostua. Tekniikan pettäessä 
on huumori usein ollut todella koetuksella, 
mutta loistavan yhteishengen ja hyvien työka-
vereiden kanssa kaikesta on selvitty. Vaikeat 
tilanteet ovat lisänneet yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja fiilistä siitä, että olemme mukana 
kehittämässä jotain uutta ja hyvää. n

MiChAelA  KArVo
Sh
HYKS Naistenklinikka

Kirurgin inom gynekologi har förändrats 
enormt under de senaste decennierna. Lapa-
roskopin har ersatt tidigare operationsmeto-
der. Fördelarna med laparoskopi är som känt 
mindre postoperativ smärta, nedsatt blöd-
ning, mindre adhesionsbildning, kosmetiskt 
finare resultat samt snabbare återhämtning ef-
ter ingreppet och således kortare sjukledighet. 
Äldre patienter har betydligt mindre risk för 
postoperativa tromber och obesa patienter har 
fördelar av minimala hudsnitt.

Den största prestationen inom den laparosko-
piska teknologins framskridning är opera-
tionsroboten. Termen robot är missledande, 

eftersom roboten inte fungerar självständigt 
överhuvudtaget, utan endast under ledning av 
kirurgen. Efter FDA:s lov i USA år 2005 har 
man anskaffat operationsroboter globalt i allt 
mer ökande takt. I Finland inträdde robotas-
sisterad kirurgi år 2009 och för tillfället finns 
minst en robot belägen i fyra universitetssjuk-
hus. Accession planeras.

Största nyttan av robotkirurgi uppnås då hela 
teamet är motiverat, insatt inom tekniken och 
utövar friktionsfritt samarbete. Fördelarna 
med robotkirurgin är flera. Förutom förmå-
nerna med allmän laparoskopi (se ovan), är 
bilden i kirurgens monitor mycket skarp och 
exakt samt tredimensionell. Stabila och lätt-
rörliga instrument underlättar arbetet i krä-
vande ingrepp såsom fortgående suturering 
och lymphadenectomi nära stora blodkärl. 

GYNEKOLOGISK ROBOTKIRURGI
Roboten har tre armar, av vilka två är i aktiv 
användning. Den tredje armen kan användas 
för att greppa vävnader eller förbättra insyn 
till inskränkta områden. Robotens troakarer 
rullar endast runt sin egen mittaxel, vilket 
förminskar smärtan i hudsåren. Operation av 
obesa patienter underlättas emedan rörlighe-
ten i instrumenten är oberoende av subkutana 
fettets mängd. Kirurgen sitter i konsolen och 
behöver inte vara sterilt klädd. Det är möjligt 
att hålla pauser under ingreppet, eftersom in-
strumenten inte är rörliga då kirurgen vänder 
huvudet från konsolen. Ergonomin förbättras 
i och med sittande ställning och lättrörliga 
instrument, vilket underlättar arbetet även i 
långa operationer.

Roboten utvecklas ständigt. På marknaden 
finns en s.k. dubbelkonsol, där en bevandrad 
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operatör kan hjälpa en mer oerfaren kirurg 
under operationen och vid behov ta över in-
greppet. Nya avanceringar inom branschen är 
en-ports-laparoskopi och fluorescerande färg-
ningar av t.ex. lymfkärl och tumörer. Angelä-
genheten med robotkirurgi är kostnaderna. 
Kostandsanalyser finns inte att tillgå. Man 
forskar för tillfället fördelar mellan robotki-
rurgi och traditionell laparoskopi inom on-
kologi. Robotkirurgin gagnar för närvarande 
sjukvården på bästa möjliga sätt om tekniken 
reserveras efter inlärning till krävande kirur-
gi, som nödvändigtvis inte kan vårdas ända-
målsenligt med traditionell laparoskopi. 

Den första robotassisterade operationen ut-
fördes på Kvinnokliniken i maj 2009 efter 
mångfacetterade studier och inlärning inom 
operationsteamet. Arbetet påbörjades av två 
sjukskötare och två läkare. Skötarna jobbar 
flexibelt i alla uppgifter, vilket gör teamarbetet 
smidigt och mångsidigt. Nu har verksamhe-
ten expanderat till fem skötare och fyra läka-
re. I april 2012 hade vi utfört totalt 150 opera-
tioner. Vi opererar endast en dag i veckan på 
en närvarande klinik (Mejlans sjukhus opera-
tionsavdelning).

Anestesin i robotkirurgi grundar sig i stort sett 
på samma balanserad anestesi som tillämpas 
allmänt på Kvinnokliniken (TIVA-anestesi 
med Propofol och Ultiva, tillräcklig aneste-
sidjup som vi följer med entropimätning samt 
optimal PONV-profylax). Därutöver läggs två 
iv-kanyler och ifall patienten, ingreppet eller 
operationens längd kräver, en arteriakanyl. 
Inga rörelser är tillåtna under operationen 
pga. robotens funktion, och relaxationen är 
därmed djup under hela ingreppet. CO2-in-
suffleringen samt trendelenburg ställningen 
påverkar naturligtvis lungventileringen och 
blodcirkulationen. Det intra-abdominella 
trycket är överlag 14 mmHg. PCV används 
allmänt. Hittills har vi tillämpat en betydligt 
snävare trendelenburg lutning (7-21 °) jäm-
fört med den rekommenderade (35-40°). An-
tiembolistrumpor med kompressionspump 
läggs utöver de sedvanliga stödstrumporna. 
Nedkylning förebyggs med värmemössa, s.k. 
rymdstrumpor samt varmlufttäcke på över-
kroppen. 

Gynekologisk robotassistans tillämpas 
främst inom onkologin, och det allmännas-
te ingreppet är primäroperation för corpus 
carcinom. Även s.k. Wertheim-operationer 

(behandlingsmetod för cervix carcinom) 
har klar nytta av roboten. En del benigna 
gynekologiska operationer utförs därutöver. 
Den försnabbade sutureringstekniken gagnar 
speciellt myom enuclering, förening av äggle-
darna efter utförd sterilisering samt vid opera-
tioner för livmoderframfall (colposacropexi). 
Framtidens utmaning är endometrios opera-
tionerna, som i flera fall kräver samarbete med 
GI-kirurgi.

Internationell skolning och nätverket utom-
lands har givit ett ovärderligt stöd för arbetet, 
men de själva vardagliga arbetsmetoderna 
har vi självständigt utvecklat och finslipat 
ända sedan påbörjan av robotoperationerna 
år 2009. Vi har bl.a. utvecklat tillsammans 
med leverantören en skräddarsydd s.k. pro-
cedure pack som underlättar förberedandet 
av operationsområdet speciellt om vi har två 
patientfall på en dag. Arbetet har varit krä-
vande men mycket givande. Gott samarbete, 
samhörighetskänsla och en trevlig atmosfär i 
operationssalen har givit oss krafter att orka 
vidare även om arbetsdagarna emellanåt blir 
långa och tekniken inte löper smidigt. Vi har 
privilegiet att få vara med och utveckla något 
alldeles nytt och fint. n

kirurgia
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Hanna Suikki
Sh, TAYS, naistentautien leikkausosasto
Tiia Törnqvist
Sh, TAYS, naistentautien leikkausosasto

Gynekologisia robottiavusteisia leikkauksia on 
tehty Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 
maaliskuusta 2009 lähtien. Robottiavustei-
sesti on leikattu kohtusyöpää, kohdunkaulan 
syöpää ja munasarjasyöpää. Lisäksi on tehty 
kohdunpoistoja, kohdun hyvänlaatuisten li-
haskasvainten poistoja, sektioarven korjauk-
sia, kohdunkaulan poisto, sekä hoidettu rak-
koendometrioosia. Osastollamme tehdään yhä 
enemmän laajoja kohtusyöpäleikkauksia, jois-
sa potilailta poistetaan kohtu, munanjohtimet 
ja munasarjat, lantion alueen imusolmukkeet, 
tarvittaessa para-aortaaliset imusolmukkeet 
sekä omentti. Nämä potilaat ovat monesti iäk-
käitä ja usein myös ylipainoisia. BMI:n ollessa 
yli 40 on kyseessä jo sairaalloinen lihavuus. Ro-
bottiavusteisesti on leikattu yli 30 sairaalloisen 
lihavaa potilasta ja seitsemän potilasta, joiden 
BMI on yli 50. Merkittäviä perioperatiivisia 
ongelmia syntyy tutkimusten mukaan yleensä 
vasta, kun BMI ylittää 50, mutta niiden syn-
tyyn vaikuttavat myös potilaan perussairaudet 
ja muu tila. Suurin BMI meidän leikkauksis-
samme on ollut 58.

Potilaan valmistelu leikkausta 
varten

Potilaat ovat saaneet esilääkkeeksi yleensä pa-
rasetamolia sekä bentsodiatsepiinia. Leikka-
usta edeltävänä päivänä leikkauspotilaille on 
aloitettu pienimolekylaarinen hepariinihoito. 
Potilaat ohjataan asettumaan leikkaustasolle. 
Tämän jälkeen heille laitetaan tarvittavat val-
vontalaitteet, jotka meillä ovat 3-kytkentäinen 
EKG (tarvittaessa 5-kytk.), non-invasiivinen 
verenpainemittari, entropiamittari, saturaa-
tiomittari sekä TOF-mittari. Anestesialääkäri 
laittaa perifeerisen kanyylin, joita meillä rutii-
nisti laitetaan yksi. Perusnesteenä käytämme 
NaCl- tai Ringer-liuosta. Ylipainoisilla poti-
lailla on usein paljon liitännäissairauksia ja 
heille laitetaan harkinnan mukaan toinen pe-
rifeerinen kanyyli sekä arteriapaineenmittaus. 
Mahdollista vereenpaineen laskua hoidamme 
yleensä etilefriiniboluksin. Jos verenpaineiden 
lasku on jatkuva ongelma, laitamme potilaalle 
noradrenaliini-infuusion. 

TCI eli Target Controlled Infusion on ollut 
omalla naistentautien leikkausosastollamme 
paljonkin käytössä jo vuosia ja olemme tottu-

neita sen käyttöön. Nyt olemme saaneet sen 
käyttöön myös robottileikkauksiin. TCI-anes-
tesiassa käytämme propofoli-remifentaniili-
kombinaatiota.  Erittäin ylipainoisilla TCI-
annostelua käytetään ohjelmoiden pumppuun 
suurin mahdollinen paino ja säätelemällä 
kohde-elinpitoisuutta entropia-arvon mukaan  
(tavoite 30-50). Relaksanttina käytämme ro-
kuronia. Intubaatio saattaa olla ylipainoisilla 
merkittävästi vaikeampaa kuin normaalipai-
noisilla, mutta omassa toiminnassamme yli-
painoisten potilaiden intubointi on yleensä 
sujunut ongelmitta. 
 
Potilaan lämpötilaa seurataan nenänieluun 
asennettavalla lämpömittarilla. Lämmityskei-
noina meillä on käytössä potilaan alla oleva 
lämpöpatja, rintakehällä lämpöpuhallin, jal-
kojen ympärillä lämmitetyt peitot sekä nesteitä 
lämmittävä lämpökierukka. Potilaan silmät 
teipataan, koska potilaan kasvoja ei pääse juu-
rikaan toimenpiteen aikana seuraamaan. Näin 
vältymme silmien auki jäämiseltä ja sitä kautta 
kuivumiselta. Jyrkkä trendelenburgin asento 
myös aiheuttaa joskus liman valumista poti-
laan suusta. Silmien teippaamisella estetään 
näin ollen myös liman pääsy silmiin. 

Samanaikaisesti anestesiavalmisteluiden kans-
sa valvova hoitaja ojentaa tarvikkeita instru-
menttihoitajalle. Robotticontaineriin olemme 
koonneet kaikki leikkauksessa käytettävät 
instrumentit. Se sisältää robotti-instrumentit, 
normaaleja laparoskopia- instrumentteja as-
sistenttia varten, tavallisia instrumentteja mm. 
ihon avaamista ja sulkemista varten sekä tar-
vikkeet mm. kohtumanipulaattorin laittamis-
ta varten.  

Kaikki muut leikkauksessa käytettävät tar-
vikkeet sisältyvät osastoamme varten suunni-
teltuun Custom  made -pakkaukseen. Pakka-
uksesta löytyvät kaikki kertakäyttötarvikkeet 
aina peittelystä ruiskuihin saakka. Pakkaus 
helpottaa ja nopeuttaa valvovanhoitajan työ-
tä. Hän pääsee tavarat annettuaan auttamaan 
anestesiahoitajaa ja laittamaan potilaan leikka-
usasentoa.  

Leikkauksessa potilas on selällään, molemmat 
kädet vartalon vierellä omilla käsitelineillään. 
Jalat ovat loivassa gynekologisessa asennossa 
saapastelineissä. Olemme kokeneet saapasteli-
neet erittäin toimiviksi käytössä. Valvovahoi-
taja voi tarvittaessa helposti liikutella potilaan 
jalkoja leikkauksen aikana. Koska leikkauk-
sessa potilas on jyrkässä, noin 30 asteen tren-
delenburgin asennossa, laitetaan potilaalle 
hevosenkengän malliset olkatuet. Olkatuet py-
ritään laittamaan paikalleen ennen nukutusta 
huolellisesti, jotta välttyisimme niiden aiheut-
tamilta hermo- ja painevaurioilta. Nämä on-
gelmat saattavat korostua ylipainoisella, koska 
kehon massa painuu tukia vasten. Kokemuk-
semme mukaan hermo- ja painevaurioita on 
kuitenkin esiintynyt erittäin vähän. Potilaan 
kasvojen suojaksi asennetaan pieni läpinäkyvä 
muovipleksi, joka kiinnitetään leikkaustasoon 
potilaan pään takaa.

Kun leikkausasennon valmistelut on tehty, 
aloitamme huomattavan obeeseilla potilailla 
vatsanpeitteiden teippauksen. Vatsanpeitteitä 
vedetään alaspäin, jotta troakaaret saadaan 
laitettua ylävatsalta, jossa vatsanpeitteet ovat 
ohuemmat. Teippauksessa käytämme 10 cm:n 
levyistä Tensoplastia, jota vedetään vatsan 
sivuilta reiden takaosaan ja pakaraan useita 
kerroksia.  Tämän jälkeen tehdään normaalit 
leikkauspesut ja -peittelyt.  Peittelynä käytäm-
me laparoskopiapeittelyä, jossa on aukot ylä- ja 
alapäässä. Vaikka peittely on valittu niin, että 
yläaukko on mahdollisimman suuri, saattaa 
aukko erittäin ylipainoisilla potilailla jäädä 
liian pieneksi. Tällöin on parempi käyttää peit-
telyyn peruspakkausta, täydennettynä ylimää-
räisillä peittelyliinoilla. 

Ylipainoisen gynekologisen potilaan 
leikkaushoito robotilla

Vatsan teippaus alhaaltapäin jalkojen välistä 
katsottuna. 

Potilaan vatsan teippaus sivulta katsottuna. 

Potilaan leikkausasento ennen peittelyä. 
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Leikkauksen aikainen toiminta

Toimenpiteen alussa laitetaan Chirocaine 
5mg/ml 20 ml para-cervicaalisesti vähentä-
mään leikkauksen jälkeistä kipua. Kohdun 
liikuttelemiseksi  kohtuun asennetaan leikka-
uksen alussa kertakäyttöinen V-care® manipu-
laattori, jota löytyy kahta eri kokoa. Lievästi 
s:n mallinen manipulaattori vaatii assistentilta 
totuttelua, mutta käytön opittuaan on  mani-
pulaattorin avulla helppo käännellä kohtua 
haluttuun asentoon. Manipulaattorin ”kaulus” 
helpottaa emättimen katkaisua kohdunpoiston 
loppuvaiheessa. 

Assistenttia varten käytössä on ylipainoisil-
la potilailla kertakäyttöinen 15 cm:n pituinen 
troakaari, normaalin 10 cm sijaan. Lievästi yli-
painoisilla potilailla käytämme kameraportti-
na nk. donitsitroakaarta. Troakaaren etuna on 
ballonki, jonka ansiosta hiilidioksidi pysyy hy-
vin vatsaontelossa.  Erittäin ylipainoisille poti-
laille tämä troakaari on kuitenkin liian lyhyt ja 
silloin käytetään ilmastusneulaa sekä kamera-
porttina 15 cm:n mittaista troakaarta. Näyttei-
den ottamista varten otamme kertakäyttöisen 
haavin, jota voi avata ja sulkea lukemattomia 
kertoja uudelleen. Näin samaa haavia voidaan 
käyttää koko toimenpiteen ajan, eikä tarvitse 
ottaa uutta haavia jokaista näytettä varten.

Diureesi on yleensä toimenpiteen aikana 
niukkaa ja käynnistyy kunnolla vasta herää-
mössä. Verenvuotoa omissa leikkauksissamme 
on harvoin yli 200 ml, joten suurta nesteytystä 
ei tarvita. Relaksantin annostelua pyritään ke-
ventämään leikkauksen loppua kohden, minkä 
vuoksi relaksaatio on yleensä hyvin kumou-
tunut toimenpiteen loppuessa. Ylipainoisilla 
on huolehdittava kuitenkin erityisen tarkkaan 
huolellisesta relaksaation kumoamisesta ennen 
ekstubaatiota, jotta mahdollisilta hengitysvai-
keuksilta vältytään. Tarvittaessa käytämme 
relaksaation nopeaan ja täydelliseen kumoa-
miseen sugammadeksia. 

Leikkauksen aikana annamme potilaille pa-
hoinvointiprofylaksiaksi ondansetronia ja 
tarvittaessa oradeksonia. Kipulääkkeeksi an-
namme ketoprofeenia kaikille, joille se sopii 
sekä lisäksi herätysvaiheessa spontaanihengi-
tyksen palauduttua Oxanestia lihakseen. Leik-
kauksen lopussa on puudutettu leikkaushaa-
vat Chirocain 5mg/ml puudutteella.  Jyrkästä 
Trendelenburgin asennosta johtuen potilaiden 
pää on toisinaan herätysvaiheessa turvonnut, 
mutta tästä seuraa harvoin erityisiä ongelmia 
ja turvotus laskee heräämöhoidon aikana. He-
räämöhoidossa robottiavusteisesti leikatuilla 
potilailla ei ole esiintynyt normaalista herää-
möhoidosta  poikkeavia ongelmia. 

Leikkauksen aikaiset haasteet

Yksi suurimmista anestesian aikaisista ongel-
mista ylipainoisilla potilailla on hengitystie-
paineiden merkittävä nousu. Hengitysmuo-

tona käytämme GE:n Aisys ventilaattorissa 
olevaa PCV-VG-moodia, jossa kone pumppaa 
potilaaseen pyydetyn volyymin pienimmällä 
mahdollisella paineella. Tutkimuksissa on to-
dettu, että juuri painesäätöistä hengitysmuo-
toa käytettäessä saadaan hengitystiepaineet 
matalammiksi kuin tilavuussäätöisellä hen-
gitysmuodolla. Omilla potilaillammekin ylei-
simpänä ongelmana ovat olleet juuri korkeat 
hengitystiepaineet. Niitä pyritään kontrolloi-
maan mahdollisuksien rajoissa mm. säätämäl-
lä sisään-uloshengityssuhdetta, frekvenssiä, 
kertatilavuutta ja valitsemalla em. PCV-VG-
moodi. Toimenpiteistä huolimatta voi sanoa, 
että peak-lukemana 40 ei ole edes erityisen 
harvinainen. 

Toinen merkittävä anestesian aikainen ongel-
ma robottileikkauksissa on uloshengityksen 
hiilidioksidiarvon kohoaminen. Erityisesti 
alkuun, kun toimenpiteet kestivät pitkiä aiko-
ja, saatettiin potilaan vatsaonteloon puhaltaa 
tuhansia litroja hiilidioksidia. Nykyään hiili-
dioksidin kulutus on huomattavasti vähäisem-
pää. Robottileikkauksissa on tapana avata ja 
preparoida laparoskopialeikkauksiin verrattu-
na enemmän peritoneumia ja näin ollen avoin-
ta pintaa hiilidioksidin imeytymiselle tulee 
runsaasti. Toimenpiteen aikana korkeita hiili-
dioksidiarvoja pystytään kuitenkin kontrolloi-
maan ventilaattorin säädöillä. Samanaikaisesti 
voidaan myös säätää insufflaattorista vatsaon-
telon painerajaa pienemmäksi, mikä osaltaan 
vähentää potilaaseen kertyvää hiilidioksidia. 
Ylipainoisilla potilailla ongelmana on lisäksi 
leikkauksen jälkeinen hypoventilaatio ja sitä 
kautta uhkana mahdollinen hiilidioksidire-
tentio. Yhtä potilasta lukuunottamatta ei tämä 
kuitenkaan ole ollut ongelmana heräämössä. 

Anestesiaongelmien lisäksi ylipaino vaikeuttaa 
merkittävästi myös itse leikkauksen suoritta-
mista. Toisinaan jo pelkkä vatsaonteloon pääsy 
ja troakaarien asettaminen on hankalaa. Leik-
kauksen aikana assistentin tehtävänä oleva 
näkyvyyden luominen ja ylläpitäminen saattaa 
olla hankalampaa, sillä vatsaontelon sisäinen 
rasva vaikeuttaa työskentelyä. Kaikkia suun-
niteltuja toimenpiteitä (esim. para-aortaalisten 
imusolmukkeiden poistoa) ei aina pystytä run-
saan ylipainon vuoksi tekemään. Normaalisti 
vatsaontelon hiilidioksidiosapaine on 12-15 
mmHg. Reilusti ylipainoisilla potilailla pai-
nerajaa saatetaan joutua nostamaan tavallista 
korkeammaksi, jotta saadaan parempi näky-
vyys leikkausalueelle. Tämä puolestaan saat-
taa lisätä potilaaseen kertyvän hiilidioksidin 
määrää. Yleisesti ottaen voi kuitenkin sanoa, 
että ylipainoisten potilaiden leikkaukset ovat 
menneet hyvin sekä anestesian että itse toi-
menpiteen puolesta. 

Lopuksi

Jotta robottileikkaukset tulevat sujuviksi niin 
hoitajien kuin lääkärienkin osalta, tarvitaan 
tiimin alkukoulutus sekä riittävä määrä toisto-
ja. Tämän vuoksi on tärkeää, että robottileik-
kauksiin osallistuvassa tiimissä ei ole suurta 
vaihtuvuutta. Kun kaikki osaavat tarvittavat 
tehtävät, työstä saadaan sujuvaa ja vaihtele-
vaa. Osastollamme hoitajat kiertävät kaikissa 
työtehtävissä, niin anestesia- kuin instru-
menttipuolella. Näin työtehtäviä pystytään 
tarvittaessa vaihtamaan vaikka kesken päivää. 
Työntekoa helpottavat myös erilliset aamu- ja 
iltatiimit. Aamutiimin työvuoro on klo 7.00-
15.00. Iltatiimiin tulee vähintään yksi hoitaja 
klo 9.00, muut tulevat porrastetusti klo 9.00 ja 
11.00 välillä. Iltatiimin työvuoro on suunnitel-
tu kestämään klo 17.00, käytännössä niin kau-
an, että listalle suunnitellut kaksi leikkausta on 
saatu tehtyä. Iltatiimi hoitaa salin tauottami-
sen, jotta leikkausten väli jää mahdollisimman 
lyhyeksi. Seuraava potilas pyydetään indukti-
oon valmisteltavaksi ensimmäisen leikkauk-
sen loppupuolella. Kun sali on siivottu, voidaan 
aloittaa seuraava leikkaus.

Robotista on suurin hyöty juuri niissä leik-
kauksissa, jotka perinteisen laparoskopian tai 
avoleikkauksen keinoin olisivat erittäin han-
kalia tai jopa mahdottomia. Konsolissa näky-
vä 3D-kuva, hyvä suurennos leikkausalueesta, 
kirurgin ergonominen työkentelyasento sekä 
ranteistaan taipuvat instrumentit ovat omi-
naisuuksia, joita ei tavanomaisella välineistöllä 
ole. Potilaat toipuvat robottileikkauksista no-
peasti, sillä pitkän leikkaushaavan sijaan heille 
tulee vain pieniä ihoviiltoja ja verenhukka on 
yleensä vähäistä. Erityisesti obeesit potilaat 
hyötyvät robottikirurgiasta, mikäli huomioi-
daan mm. sairaalassaolopäivät, komplikaatioi-
den määrät ja sairauspoissaolot työelämästä.

Vaikka obeesin potilaan hoitaminen on 
haastavaa, on työ kaikesta huolimatta palkit-
sevaa. Potilaiden saama hyöty leikkauksesta 
kannustaa eteenpäin. Koska robottileikkauk-
siin on osallistunut sama pienehkö porukka, 
on tiimihenki muodostunut hyväksi ja toimin-
ta sujuvaksi. On hienoa saada olla mukana tii-
missä, jossa käytetään uudenlaista tekniikkaa 
turvaamaan potilaille entistä laadukkaampaa 
hoitoa. n
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SAMi tetri 
LT, neurokirurgi, OYS

Verenohennushoitojen käytön 
lisääntyminen

Antikoagulaatiohoitoa, joista tunnetuin on 
warfariinihoito (Marevan®), käytetään lisään-
tyvässä määrin. Kuvassa 1 näemme käytön 
lisääntyneen 3.6 kertaiseksi Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) 16 vuoden 
seuranta-aikana. Samasta kuvasta kuitenkin 
näemme, että verenohennushoidon aiheutta-
mat aivoverenvuodot ja kuolleisuus eivät ole 
nousseet. Yhtenä syynä tähän on parantunut 
lääkekontrolli (INR-mittaukset). Viime vuosi-
na on tullut käyttöön uusia antikoagulantteja, 
joiden käytön yleistyessä verenohennushoitoja 
käyttävien potilaiden kokonaismäärä ei ole ai-
nakaan vähenemässä. 

Kuvassa 2 näemme yhden vuorokauden aika-
na neurokirurgian klinikkaan tulleiden war-
fariinivuotopotilaiden CT ja MRI tutkimuk-
set. Kaikki potilaat vaativat leikkaushoidon. 
Huomionarvoista on, että vuotomäärät vas-
taavat potilaita, joilla ei ole verenohennushoi-
toa. Lääkkeen kumoaminen on siis onnistu-
nut tehokkaasti. Leikkaus voidaan aloittaa 15 
minuuttia kumoavien lääkkeiden antamisen 
jälkeen.

varsin monimutkaisia. Päivystyspisteissä ja 
leikkaussaleissa on kuitenkin varauduttava 
jatkossa näiden potilaiden hoitoon olemassa 
olevien ohjeistuksien perusteella, kunnes lisää 
tietoa ja kokemuksia uusien antigoakulanttien 
kumoamisesta ja hätäleikkauksista kertyy.

Alla voi tutustua mainittuihin hoito-oh-
jeisiin ja siten varautua väistämättä tulossa 
oleviin tilanteisiin uusien antikoagulanttien 
kumoamisesta ennen päivystysleikkausta. n

Antikoagulaatiohoito neurokirurgisilla päivystysleikkauspotilailla

47-v mies, alko+, 
äkillinen parapa-
reesi (125 ml)

82-v mies (25 ml)

84-v nainen, 
spontaani EDH 
ja hemipareesi, 
(150 ml)

Uudet antikoagulaatiohoidot

Warfariinihoidettujen potilaiden aivoveren-
vuodon riski on 10-kertainen lääkettä käyttä-
mättömiin nähden. Warfariinihoidon intensi-
teettiä voidaan mitata (INR-arvo) ja lääkkeen 
vaikutus voidaan tarvittaessa kumota hyvin 
nopeasti komplikaation ilmetessä. Uusia an-
tikoagulantteja ovat mm. dabigatraani (Pra-
daxa®) ja rivaroxabaani (Xarelto®). Uusien 
antikoagulanttien vuotoriski on todettu pie-
nemmäksi, mutta se on edelleen olemassa. 
Kokemuksia aivoverenvuodon päivystykselli-
sestä leikkaushoidosta uusia antikoagulantteja 
saavilla potilailla on toistaiseksi kertynyt vain 
vähän. Ongelmana on se, että vakiintunutta 
hoitoa lääkkeen kumoamiseksi ei vielä ole ja on 
epäselvää pystytäänkö uusia antikoagulantte-
ja ylipäätään kumoamaan. Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirissä ja HUS:n alueella on tehty 
suositus hoidon kumoamisesta. Kyseessä on 
useita veren hyytymistä edistäviä lääkeaineita 
sisältävä cocktail, jonka tehosta ja turvallisuu-
desta ei ole näyttöä. Lisäksi hoito-ohjeet ovat 
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within 28 days

Kuva 1. Huhtakangas J, Tetri S et al. Stroke 2011.

Kuva 2.

Neurokirurginen päivystysleikkaus 
antikoaguloidulle potilaalle

Kun warfariinilla antikoaguloitu, eli vereno-
hennushoitoa saava potilas saa aivoverenvuo-
don tai kallonsisäisen vuodon esimerkiksi on-
nettomuuden seurauksena, on aina kyseessä 
henkeä uhkaava hätätilanne. Antikoagulaa-
tiohoidon aikana saadussa aivoverenvuodossa 
warfariini kumotaan välittömästi protrombii-
nikompleksi konsentraatilla (Cofact) ja lisäksi 
annetaan K-vitamiinia oman hyytymistekijä-
synteesin käynnistämiseksi. Jos indikaatio an-
tikoagulaatiohoitoon on vahva, voidaan poti-
laalle aloittaa hoito uudelleen 7 vrk vuodosta. 
Oman ongelmansa muodostavat keinoläppä-
potilaat, etenkin keinomitraaliläppäpotilaat. 
Näiden potilaiden hoito vaatii tiivistä yhteis-
työtä kardiologien kanssa. Antikoagulaation 
lopettamisen jälkeen potilailla on taipumusta 
saada embolinen komplikaatio kahdessa pii-
kissä, joista ensimmäinen on 3 vrk hoidon lo-
pettamisesta ja toinen 10 vrk antikoagulaation 
lopettamisesta. Hemorragiset komplikaatiot 
ilmaantuvat tyypillisesti kahden ensimmäi-
sen vuorokauden aikana primaarivuodosta 
(Hawryluk et al 2010).

HUS:n ohje
Keskeytä lääkitys
- T½ 11-21 t, pitempi (3-5-kertainen) jos ylian-
nos, maksan tai munuaisten vajaatoiminta
-Anna aktiivihiiltä jos edellisestä dabi-annok-
sesta alle 2 t
Ota lab-kokeet, seuraa tuloksia tiheään arvio-
daksesi lääkkeen eliminoitumista ja hoitotoi-
mien vaikutusta: 
- PVKT, x-koe, TT/INR, APTT, trombiiniaika, 
tai Hyyttek (8665, sis. TT, APTT, trombiiniai-
ka),
eGFR, Na, K, Ca-ion, Mg              
-P-Dabi (dabigatraanin pitoisuus Hemoclot® 
-testiin perustuen)

Huolehdi nesteytyksestä ja riittävästä diureesis-
ta sekä ota paikalliset hemostaatit käyttöön
Aloita massiivin verenhukan korvaushoito:
- Punasolusiirto,  Hkr-tavoite  >30%
 Trombosyyttisiirto, tavoite >100 x109/l tai jos 
antitromboottinen lääkitys (ASA+/- dipyrida-
moli, klopidogreeli, prasugreeli, tikagrelori)
- Täyttöliuoksena Octaplas® kliinisen tilanteen 
mukaan
- Fibrinogeeni?
K-vitamiini 1-5mg IV, vaje yleinen vanhuksilla, 
alkoholisteilla ja suoliston toimintahäiriöissä
Traneksaamihappo 0.5-1g IV tai PO
PCC (Cofact® tai Octaplex®) 1500-3000ky
Riittävän trombosyytti- ja fibrinogeenikorvauk-
sen jälkeen  rFVIIa 4-6mg. rFVIIa uusitaan 2t 
kuluttua, jos ei vastetta

Jos eGFR 30-60 ml/min, varaudu pitkään 
eliminaatioaikaan (jopa 2-7vrk; ks. Taulukko 2 
Pharmaca)
Jos eGFR <30ml/min tai merkittävä kumulaatio, 
harkitse hemodialyysiä

KSSHP:n ohje
1. Nesteytys ja diureesista huolehtiminen
2. Punasolujen ja jääplasman anto tarvittaessa
3. Trombosyyttisiirto, jos trom<80 tai käytössä 
ASA tai klopidogreeli
4. Traneksaanihappo 1 g iv tai po
5. Määritä P-Fg ja anna tarvittaessa fibrino-
geenia
6. Harkitse PCC (Cofact 50IU/kg) EI NÄYTTÖÄ 
TEHOSTA, OFF LABEL

Lisäksi:
1. Kallonsisäinen vuoto:
PCC (Cofact 50IU/kg) EI NÄYTTÖÄ TEHOSTA, 
OFF LABEL
PCC:n vaihtoehtona rfVII (NovoSeven) <70 kg 
4 mg, >70 kg 6 mg, toista annos 2 h kuluttua jos 
vuoto jatkuu EI NÄYTTÖÄ TEHOSTA, OFF 
LABEL
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SAtu VirtAnen
Sairaanhoitaja (AMK)
Töölön sairaala
Neurokirurginen leikkaus-ja anestesiaosasto

Neurokirurgia on erikoisala, johon kuuluvat 
keskushermoston (aivot ja selkäydin) kirur-
gisesti hoidettavat taudit, kuten vakavat aivo-
vammat, aivojen- ja selkäytimen kasvaimet, 
aivojen verisuonisairaudet ja aivojen nestekier-
ron häiriöt. Lisäksi erikoisalan piiriin kuuluu 
paljon kaula- ja muunkin selkäranganalu-
een kirurgiaa, rangan rappeumasairauksista 
vammoihin. Neurokirurgiset toimenpiteet 
vaihtelevat yksinkertaisista toimenpiteistä 
(porareikä) erittäin vaativiin mikrokirurgi-
siin toimenpiteisiin (kallonpohjan invasiiviset 
tuumorit). Hemostaasiin kiinnitetään enem-
män huomiota kuin muilla kirurgian aloilla, 
koska pienikin postoperatiivinen verenvuoto 
voi olla potilaalle henkeä uhkaava. Aivoleik-
kauksissa ja joissain kaularankaleikkauksissa 
potilaan pää on kiinnitetty ruuveilla kallote-
lineeseen, ettei se pääsisi liikkumaan leikka-
uksen aikana. Millinkin heilahdus väärään 
suuntaan herkkien kudosten lähellä voisi ai-
heuttaa suurta vahinkoa. 

Helsingin neurokirurginen leikkaus- ja 
anestesiaosasto päivystää 24 tuntia vuorokau-
dessa vuoden jokaisena päivänä. Pääasiassa 
klinikassa hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin potilaita.  Aivoverisuonten 
ohitukset ovat kuitenkin valtakunnallisesti 
keskitetty Helsinkiin, myös hankalat kallon-
pohjan tuumorit ja aivoverisuoniepämuo-
dostumat ohjataan klinikallemme muualta 
Suomesta ja yhä enenevissä määrin myös ul-
komailta. Kaikkiaan klinikassamme hoide-
taan vuositasolla yli 3200 potilasta, päivystys-
potilaita heistä on 40 %.

Aivotraumoista ja niiden hoidosta

Aivokudos on melko pehmeää massaa, joka 
vaurioituu herkästi. Jos päähän kohdistunut 
isku aiheuttaa aivoihin ruhjepesäkkeen, on 
kyseinen aivoalue ainakin osittain menetet-
ty, koska aivokudos ei käytännössä uusiudu. 
Vamman eteneminen yritetään estää huoleh-
timalla potilaan vitaalitoiminnoista sekä hoi-
tamalla ja estämällä vamman komplikaatiot. 
Rutiinisti ei aivoruhjepotilaita leikata, koska 
verenvuoto ruhjealueelta saattaa olla erittäin 
vaikeaa tyrehdyttää ja leikkaamalla saatetaan 
aiheuttaa lisää vaurioita. Ruhjoutunut aivo-
alue pyrkii kuitenkin, muiden kudosten lailla 
turpoamaan, siksi asennammekin usein kal-

Kurkistus Helsingin neurokirurgisen 
leikkausosaston toimintaan

lonsisäisen paineenmittarin pienen porareiän 
kautta aivokudokseen, varsinkin jos potilas 
on tajuton. Mittarin avulla hoitohenkilökun-
ta ja hoitavat lääkärit pystyvät seuraamaan 
potilaan aivopaineen kehitystä ja arvioimaan 
jatkotoimenpiteiden tarvetta. 

Kallon painetta voimme kirurgisesti alentaa 
tekemällä craniectomian eli poistamalla poti-
laan kallosta n. kämmenen kokoisen alueen ja 
avaamalla kallon ja aivojen välissä oleva kova-
kalvon (dura mater). Tämän jälkeen kovakal-
voon tehty aukko paikataan duura-paikalla 
ja ommellaan iho kiinni. Näin aivoille tulee 
enemmän tilaa ja niiden verenkierto paranee. 
Kun aivojen turvotus on laskenut, laitetaan 
luupala takaisin tai korvataan tilaustyönä juu-
ri tälle potilaalle tehdyllä kalloimplantilla.

Toinen keino kirurgisesti vähentää kallon-
sisäistä painetta on poistaa osa ruhjoutunutta 
aivokudosta. Tätä keinoa käytetään kuitenkin 
aika harvoin ja silloinkin lähinnä takakuo-
panalueella eli poistetaan osa pikkuaivoista. 
Tämä siksi, että pikkuaivojen välittömässä 
läheisyydessä on aivorunko, joka ohjaa mm. 
hengitystä. Paineen aiheuttama iskeeminen 
vaurio aivorungossa olisi siis potilaalle mah-
dollisesti kohtalokas tai ainakin vaikuttaisi 
hänen elämänlaatuunsa ratkaisevasti.

Kallonmurtumia korjaamme silloin, jos 
ne aiheuttavat potilaalle verenvuotoa kallon 
sisään (subduraalitilaan tai aivokudokseen), 
kallon ja kovakalvon välitilaan (epiduraali-

tila) tai liquor-vuotoa kallon sisältä. Näistä 
epiduraalitilan verenvuoto on välittömästi 
henkeä uhkaava, varsinkin jos potilas on jo 
tajuton. Epiduraalihematooma on usein arte-
rielli vuoto ja kasvaa tämän vuoksi nopeasti 
vieden tilaa aivoilta. Liquor-vuodot korjataan 
suuren infektioriskin (meningiitti/enkefaliit-
ti) vuoksi. 

Aivoleikkaus.

Epiduraalihematooma

Subduraalihematoomat

Suurin osa päivystysajan leikkauksistamme 
on akuutteja tai kroonisia subduraalihema-
toomia eli aivojen pinnan ja kovakalvon väliin 
muodostuneita verenvuotoja. Veri vie kallon 
sisällä tilaa ja aiheuttaa vuodon puoleisen 
aivopuoliskon siirtymistä keskiviivan ”vää-
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rälle” puolelle. Tämä aiheuttaa taas aivojen 
verenkierron heikkenemistä ja eriasteisia neu-
rologisia puutosoireita.

Subduraalihematooman saa yleensä jonkin 
onnettomuuden seurauksena, esimerkiksi pu-
toamisen tai liikenneonnettomuuden. Sään-
nöllisellä alkoholin käytöllä on myös yhteys 
onnettomuusalttiuteen ja siten myös subdu-
raalitilan verenvuodon saamisen alttiuteen. 
Veren hyytymistä ehkäisevien lääkkeiden 
käyttäjillä taas pienikin kolahdus saattaa ai-
heuttaa subduraalihematooman. 

Akuutti subduraalihematooma poistetaan 
aina craniotomian kautta eli leikataan kal-
losta luupala, joka laitetaan kosteisiin keit-
tosuolaliinoihin odottamaan takaisinlaittoa. 
Tämän jälkeen leikataan kovakalvoon aukko 
ja huuhdellaan verihyytymä pois aivojen pin-
nalta. Kun hyytymä on poistettu ja vuodot 
tyrehdytetty, ommellaan kovakalvo kiinni ja 
kiinnitetään luupala paikalleen titaanisilla 
niiteillä. Lopuksi suljetaan iho. 

Iän myötä aivomme atrofioituvat ja ko-
vakalvon ja aivojen väliset laskimot käyvät 
hauraammiksi. Pienestäkin töytäisystä edellä 
mainittu laskimo saattaa katketa ja vuotaa ai-
vojen välitilaan. Oireet voivat aluksi olla pie-
net, mutta vähitellen vuotaneen veren ympä-
rille muodostuu verekäs kapseli, joka tihkuu 
lisää verta alueelle. Hematooma kasvaa viik-
kojen aikana, vieden tilaa aivoilta. Kroonis-
tuessaan hematoomasta tulee juoksevaa tum-
maa tai kellertävää nestettä, joka poistetaan 
poraamalla kalloon paikallispuudutuksessa 
reikä ja huuhtelemalla se keittosuolaliuoksella 
pois. Hoitamattomana krooninen hematooma 
voi johtaa kuolemaan.

Kallonsisäiset kasvaimet

Vajaa puolet kallonsisäisistä kasvaimista läh-
tee aivokudoksen ulkopuolelta, kuten me-
ningeooma (kovakalvo), hypofyysiadenooma 
(aivolisäke) ja akustikusneurinooma eli vesti-
bularischwannooma (VIII aivohermo). Noin 
puolet kaikista kallonsisäisistä kasvaimista on 
eriasteisia glioomia eli syöpäkasvaimia, 20 % 
meningeoomia, 10 % hypofyysiadenoomia ja 
10 % akustikusneurinoomia.

kauksissa on kaksi päätavoitetta; 1. poistaa 
mahdollisimman paljon tuumoria, aiheutta-
matta lisää neurologisia puutosoireita, 2. saa-
da tarkka diagnoosi tuumorista ja sen pahan-
laatuisuuden asteesta. Gliooman tyypin ja 
pahanlaatuisuuden perusteella suunnitellaan 
potilaan jatkohoito. 

Joskus harvoin osastollamme tehdään val-
ve-craniotomia eli leikataan aivokasvain pai-
kallispuudutuksessa, potilaan ollessa hereillä 
ja kykenevä kommunikoimaan leikkausryh-
män kanssa. Kasvain sijaitsee tällöin lähellä 
jotain tärkeää aivoaluetta esimerkiksi liike-
aivokuorta tai puhekeskusta. Tällöin paikalla 
saattaa olla myös neuropsykologi tai puhete-
rapeutti, riippuen siitä mitä toimintoja täytyy 
leikkauksen aikana seurata. Valveilla aivojen 
leikkaus on tietysti potilaalle erittäin raskas-
ta ja riskinä ovat myös epileptiset kohtaukset 
leikkauksen aikana, joten näitä leikkauksia 
tehdään todella harvoin. Yleensä glioomat siis 
leikataan yleisanestesiassa.

Meningeoomat ja neurinoomat (ääreis-
hermoston kasvaimet) ovat yleensä hyvän-
laatuisia kasvaimia. Vain noin 10 % menin-
geoomista on atyyppisiä eli pahanlaatuisia. 
Meningeoomat ja neurinoomat pyritään pois-
tamaan kokonaan, vahingoittamatta ympäril-
lä olevia herkkiä rakenteita. 

Neurinoomat, esimerkiksi akustikusneuri-
nooma, ovat lähtöisin hermotupesta. Tällöin 
pyrimme saamaan mahdollisimman suuren 
osan tuumorista pois, säilyttäen itse hermon 
ja lähistön hermot ehjänä. Suurena apuna 
leikkauksessa on tällöin neurofysiologi ja hoi-
taja kliinisen neurofysiologian yksiköstä. He 
asettavat ennen leikkauksen alkua potilaalle 
leikkausalueen hermojen hermottamiin li-
haksiin neulaelektrodit, joiden avulla leikka-
uksen aikana rekisteröidään, kuinka lähellä 
hermoratoja ollaan. Kirurgi voi myös stimu-
loida pienillä sähkövirroilla tuumoria ja sitä 
ympäröivää kudosta tietääkseen, onko raken-
ne hermoa vai kasvainta. 

Apuna kasvainleikkauksissa käytämme 
joskus neuronavigaattoria eli tietokonetta, 
jonka avulla voidaan ”navigoida” potilaasta 
otettujen TT- tai MRI-kuvien perusteella tar-
kemmin kasvaimeen tai muuhun muutoksen 
potilaan aivoissa. Kirurgi määrittelee kohteen 
ensin tietokoneella muistitikulle, tikku siirre-
tään navigointilaitteeseen, joka infrapunaka-
meran ja potilaan kallotelineeseen kiinnitet-
tyjen heijastavien pallojen avulla rekisteröi ja 
laskee koordinaatit kohteeseen. Navigaattorin 
avulla voidaan tehdä pienempiä luuavauksia 
ja myös päästään tarkemmin kohteeseen, ai-
heuttaen pienempää vahinkoa potilaalle. 

Kasvainleikkauksissa apuna on monesti 
myös ultraääni-aspiraattori, joka ultraäänen 
avulla hajottaa kasvainkudosta ja huuhtelee 
sekä imee hajonneen kudoksen leikkaus-
alueelta. Aspiraattori nopeuttaa ja helpottaa 
suurten kasvainten leikkauksia. 

Aivoverisuonitaudit

Jostain tuntemattomasta syystä Suomessa on 
aivovaltimoiden aneurysmaattisia verenvuo-
toja (SAV) melkein kaksinkertainen määrä 
muihin länsimaihin verrattuna. Helsingissä 
on hoidettu noin 8000 aivovaltimoaneurys-
maa 70-luvun puolesta välistä lähtien. Nor-
maalisti hoidamme vuosittain enemmän kuin 
300 kallonsisäistä aneurysmaa, joista enem-
män kuin puolet on vuotaneita. 

Verenvuoto subaraknoidaalitilaan (lukin-
kalvon alaiseen tilaan) on hengenvaarallinen 
sairaus ja edellyttää päivystysluonteista diag-
nosointia ja neurokirurgiseen hoitoon lähet-
tämistä. Kaikista SAV-potilaista menehtyy 25 
% ensimmäisen vuorokauden aikana ja kaik-
kiaan noin puolet ensimmäisen kuukauden 
aikana. Potilaita, jotka selviävät primäärivuo-
dosta, uhkaa heti kaksi vaaraa; uusintavuoto 
ja aivovaltimospasmi. Uusintavuodon kuol-
leisuus on 60 %. Jos aneurysmaa ei suljeta, 
vaara uusintavuotoon on korkeimmillaan en-
simmäisen viikon aikana ja vielä vuodenkin 
jälkeen riski on 3 %. 

Basilaaribifurkaatioaneurysma.

Gliooma.

Glioomia ei yleensä voida kokonaan poistaa, 
koska ne infiltroivat aivokudosta solutasolla 
ympäristöönsä. Ainoastaan joitain ensimmäi-
sen asteen hyvänlaatuisia glioomia voidaan 
täysin parantaa leikkaamalla. Gliooma-leik-

Aneurysmat suljetaan pois verenkierrosta 
phynox-metalliseoksesta tai titaanista val-
mistetuilla aneurysmaklipseillä. Aneurys-
man kaulan leveys ratkaisee klipsin kärjen 
pituuden. Valtavat jättianeurysmat pyritään 
sulkemaan pois verenkierrosta tekemällä by 
pass-leikkaus, eli ohittamaan aneurysma suo-
nisiirteellä ja sulkemalla viallinen kohta suo-
nesta kokonaan kiinni.    

AVM eli arteriovenöösi malformaatio on 
synnynnäinen, mutta ei-periytyvä verisuo-
niepämuodostuma, jossa valtimoveri siirtyy 
laskimopuolelle ilman välissä olevaa hiussuo-
niverkostoa. Koska valtimoiden rakenne on 
vahvempi kuin laskimoiden, laskimot eivät 
aina kestä valtimoiden suurempaa verenpai-
netta ja saattavat siksi revetä aiheuttaen aivove-
renvuodon.  Noin puolet AV-malformaatioista 
todetaan niiden aiheuttaman aivoverenvuo-
don yhteydessä. Vuotamaton malformaatio 
voi löytyä tutkittaessa epilepsian, migreenin 
tai jonkin neurologisen puutosoireen syytä.  

Leikkauksessa kirurgi poistaa AV-malfor-
maation sulkemalla sitä syöttävät suonet ja uu 
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uu poistamalla malformaation kuin kasvai-
men aivoista. Suurimmat tai muuten vaati-
vimmat malformaatiot tulevat leikkaukseen 
röntgen-osaston kautta, jossa malformaation 
suonet emboloidaan, jotta verenvuoto leikka-
uksessa vähenisi. AV-malformaatioleikkaus 
on yksi vaativimpia leikkauksia neurokirurgi-
assa, koska malformaatio täytyy saada koko-
naan pois, muuten se saattaa vuotaa ja aiheut-
taa potilaan kuoleman tai vammauttaa hänet.

Hydrokefalus eli vesipäisyys

Hydrokefalus syntyy kun livorin eli aivo-sel-
käydinnesteen kulku tai imeytyminen estyy. 
Obstruktiivisessa hydrokefaluksessa jokin 
prosessi (tuumori, hematooma, abskessi, in-
farkti, akveduktistenoosi) tukkii livorin ku-
lun aivokammiosysteemissä ja aivokammiot 
laajenevat tukoksen kehonpuoleiselta puolelta. 
Kommunikoivassa hydrokefaluksessa kaikki 
aivokammiot ovat laajentuneet, koska likvo-
rin kulku subaraknoidaalitilassa tai imeyty-
minen on estynyt.

Normaali kallonsisäinen paine on 10mmHg, 
mutta vaihtelee 5-15mmHg välillä mm. asen-
nosta riippuen. Hydrokefaluksessa paine on 
ajoittain tai jatkuvasti koholla. Korkeapai-
neinen hydrokefalus on hengenvaarallinen ja 
voi edellyttää päivystyksenä neurokirurgista 
hoitoa.

Ensiapuna voidaan paineen alentamiseksi 
laittaa potilaalle ventriculostomia eli aivokam-
mioavanne, jonka kautta saadaan mitattua 
kallonsisäistä painetta ja valutettua likvoria 
kammiosta ulos paineen alentamiseksi. Ylei-
simmin meillä laitetaan aivokammioavanne 
SAV-potilaille. 

Obstruktiivisen hydrokefaluksen ensisijai-
nen hoito meillä on kolmannen aivokammion 
pohjan endoskooppinen puhkaisu. Ventrikke-

lin pohja puhkaistaan ja tehtyä reikää suuren-
netaan joko tähän tarkoitukseen suunnitellul-
la pihdillä tai pullistamalla pientä silikonista 
ballonkia aukossa. Kammion pohjan puhkai-
su täytyy tehdä varovaisesti, koska suoraan 
sen alla sykkii kallonpohjan suuri valtimo, 
arteria basilaris. 

Kommunikoiva hydrokefalus ohitetaan ul-
koisella ohitusleikkauksella eli suntilla. Suntti 
on silikoninen letkusto, jonka toinen pää lai-
tetaan yleensä oikeanpuoleiseen lateraaliven-
trikkeliin ja toinen pää joko vatsaonteloon 
tai ujutetaan laskimoa pitkin sydämen oike-
aan eteiseen. Letkujen väliin, oikean korvan 
taakse, yhdistetään sunttiläppä. Läpän avau-
tumispaine (eli virtausvastus) on 10 vesisent-
timetriä, mikä estää liian likvorin virtauksen 
aivokammiosta. Läppä estää myös veren vir-
tauksen aivokammioihin aukeamalla vain yh-
teen suuntaan.

Funktionaalinen neurokirurgia  

Funktionaalisella neurokirurgialla pyritään 
parantamaan mm. epilepsiasta, Parkinsonin 
taudista, trigeminusneuralgiasta ja neuro-
paattisesta kivusta kärsivien potilaiden elä-
mänlaatua. 

Epilepsiaa hoidetaan pääasiassa lääkkeillä, 
mutta jos hoitotulos niillä on huono, saatetaan 
päätyä epilepsiakirurgiaan. Nämä potilaat 
tutkitaan erittäin tarkasti neurologin, neuro-
fysiologin, neuroradiologin, neuropsykologin 
ja neurokirurgin yhteistyönä. Päämäärä on 
selvittää, onko kohtausten taustalla häiriöpe-
säke, joka on mahdollista kirurgisesti poistaa. 
Potilaille asetetaan erilaisia elektrodeja aivo-
kudokseen tai aivojen pinnalle, jonka jälkeen 
potilaat menevät viikoksi epilepsiaosastolle 
kohtausmonitorointiin. Tämän jälkeen he 
tulevat takaisin leikkausosastolle elektrodien 

poistoa varten. Jos selkeä kohtauspesäke löy-
tyy, se voidaan poistaa. Joskus potilailta jou-
dutaan poistamaan jopa aivolohko tai melkein 
toinen puolisko kokonaan. Joskus katkaistaan 
”vain” hermoratoja kohtausten leviämisen eh-
käisemiseksi. Jos kohtauspesäkettä ei löydy, 
saattaa aivokurkiaisen katkaiseminen auttaa. 

Parkinsonin tauti, multippeli skleroosi ja 
essentielli tremor ovat mm. sairauksia, jotka 
aiheuttavat potilaille elämää häiritseviä liike-
häiriöitä. Näille potilaille voidaan tehdä ste-
reotaktinen leikkaus paikallispuudutuksessa, 
stereotaktisen laitteen ja siihen liittyvän tieto-
koneohjelman avulla. Potilaalle kiinnitetään 
leikkaussalissa eräänlainen kruunu ruuveilla 
päähän. Tämän jälkeen hänet viedään TT-ku-
vaukseen, jonka jälkeen kirurgi laskee tarkat 
koordinaatit maalipisteeseen tietokoneohjel-
man avulla. Kun maalipiste on selvillä, aloi-
tetaan leikkaus kiinnittämällä ”kruunuun” 
kaari, jonka avulla elektrodi saadaan kohdis-
tettua oikeaan pisteeseen. Kaaressa ja ”kruu-
nussa” on molemmissa mitta-asteikot, joiden 
avulla lasketut koordinaatit löytyvät.

Leikkauksessa viedään elektrodi, potilaan 
oireista riippuen, useimmiten talamukseen tai 
pallidumiin. Elektrodilla voidaan aiheuttaa 
maalialueelle sellainen pysyvä lämpöleesio, 
joka toimenpiteen aikana sammuttaa liike-
häiriön. Elektrodilla voidaan myös stimuloi-
da maalialuetta ja jos liikehäiriö sammuu, 
voidaan asettaa pysyvä elektrodi, kytkettynä 
ihonalaiseen stimulaattoriin. Toispuoleinen 
pysyvä leesio on yleensä turvallinen. Stimu-
laattori voidaan asettaa molemmille puolille. 
Kummallakin hoidolla noin 80 % liikehäiri-
öistä lievittyy olennaisesti. 

Trigeminusneuralgia on yleisin neuroki-
rurgin hoitama kipu, koska neurokirurgisen 
hoidon tulokset ovat hyviä. Ensisijainen hoito 
on kuitenkin lääkehoito karbametsepiinillä, 
mutta se aiheuttaa annoksesta riippuen sivu-
vaikutuksena huimausta ja väsymystä.

Mikäli karbamatsepiinistä ei ole apua tai 
sivuvaikutuksia on liikaa, saadaan kipu lähes 
aina pois ganglion Gasserriin elektrokoagu-
laatiolla. Toimenpiteessä ihon läpi viedään 
läpivalaisun avulla elektrodi foramen ovalen 
kautta ganglion Gasserriin proksimaalipuo-
lelle. Hermojuureen tehdään osittainen läm-
pövaurio, joka ilmenee alentuneena tuntona 
juuren alueella. Kipu voi palata kuukausien tai 
vuosien kuluttua, mutta toimenpide voidaan 
tällöin uusia. Toimenpide voidaan tehdä hy-
vinkin iäkkäille potilaille. 

Joskus trigeminusneuralgian syynä voi olla 
hermojuurta painava verisuonilenkki. Veri-
suonilenkki voidaan tällöin siirtää mikroki-
rurgisesti syrjään ja eristää suoni ja hermo-
juuri toisistaan. 

Neuropaattista kipua voimme lievittää sti-
muloimalla inhibitoorista järjestelmää. Epi-
duraalisesti sijoitetuilla elektrodeilla voidaan 
sähköisesti stimuloida medullan takajuostetta Potilaan pää kallotelineeseen kiinnitettynä.
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Pikkupotilaan pehmeät kaverit.

ja voimistaa kipua inhiboivaa järjestelmää. 
Mikäli koestimulaatiossa kipu selvästi lievit-
tyy, asennetaan pysyvä ihonalainen stimu-
laattori, jota potilas voi itse säätää. 

Osastollamme leikataan myös paljon ran-
kakirurgiaa, mm. välilevyn pullistumia, 
spinaalisia kasvaimia, eriasteisia spinaalika-
navan ahtaumia ja nikaman siirtymien luu-
dutuksia. Mutta näitä tehdään paljon muu-
allakin, joten en kirjoita niistä nyt enempää. 
Joistain paikoista poiketen, leikkaamme myös 
kaikki rankaleikkaukset leikkausmikroskoo-
pin avulla.
 
Lopuksi

Neurokirurgia on mielestäni erittäin mielen-
kiintoinen ja myös vaativa erikoisala. Toiminta 
eroaa muista erikoisaloista, meillä esimerkiksi 
valvova hoitaja ei pese potilaan leikkausaluet-
ta, vaan sen tekee kirurgi itse. Tämä johtuu sii-
tä, että me hoitajat emme tiedä tarkkaa kohtaa 
mistä leikataan. Emme esimerkiksi aja enää 
kaikkia hiuksia potilaidemme päästä, vaan 
kirurgi leikkaa vain viillon kohdalta hiuksia ja 
samalla pesee leikkausalueen. Tämä on poti-
laille huomattavasti miellyttävämpää, eivätkä 
he mahdollisesti tunne itseään niin sairaiksi 
tai erotu muista, kun saavat pitää suuren osan 
hiuksistaan. 

Toinen asia, mikä meillä on erilaista kuin 
monella muulla alalla, on ettei instrumentoiva 
hoitaja voi ilman lupaa esimerkiksi huuhdella 
leikkausaluetta tai imeä sieltä verta. Varomat-
tomalla toiminnallaan hoitaja voisi aiheuttaa 
korjaamatonta vahinkoa potilaalle.

Samaa meillä muiden kanssa on se, että 
erikoisala kehittyy koko ajan. Tulee uusia lait-
teita ja uusia tapoja. Klinikassamme tehdään 
myös aktiivisesti lääketieteellistä tutkimusta 
ja osallistumme tutkimuksiin mm. keräämäl-
lä näytteitä leikkauksista.

Toimintamme myös kansainvälistyy vuosi 
vuodelta. Klinikassamme käy paljon ulkomai-
sia vierailijoita seuraamassa ylilääkärimme 
professori Juha Hernesniemen leikkauksia ja 
kaksi kertaa vuodessa olemme esillä kansain-
välisesti neurokirurgisten kurssien muodossa. 

Lähteet:
www.neurokirurgia.fi
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,660,546,651,21
75,3031,3032
M. Lehecka, A. Laakso, J. Hernesniemi; Helsinki Micro-
neurosurgery Basics and Tricks; Department of Neuros-
urgery; University of Helsinki; 1. Edition 2011
www.elekta.com/healthcare-professionals/products/
elekta-neuroscience/stereotactic-neurosurgery.html
Lääketieteellisen osuuden tarkistanut; Neurokirurgi, 
Radiologi Riku Kivisaari
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Ensimmäisen kurssin aikana Hernesniemen 
leikkauksista lähetetään, tiukan aikataulun 
mukaan, suorana kuvaa joko Pariisiin tai Is-
tanbuliin, jossa varsinainen kurssi järjeste-
tään. Toinen mikrokirurginen kurssi järjeste-
tään joka kesä klinikassamme. Kurssin aikana 
klinikassamme vierailee yhteensä noin 50–70 
ulkomaista ja kotimaista neurokirurgia. Kurs-
sin aikana myös operatööri on kahdessa sa-
lissa ulkomaalainen, eli kielitaitoakin pääsee 
osastollamme käyttämään. Tähän asti kaikki 
on sujunut hienosti, vaikka joskus kulttuurit 
ovatkin törmäyskurssilla. Tästä viisastuneina 
vierailijamme saavatkin nykyään kirjalliset 
ohjeet siitä, kuinka toimia osastollamme. Näin 
säästymme kaikki ylimääräiseltä mielipahalta 
ja vierailusta tullee kaikin puolin opettavai-
nen. Itse olen oppinut ymmärtämään asioita 
toisista kulttuureista rohkeasti keskustelemal-
la vierailijoiden kanssa. Kaikki vierailijamme 
eivät toki ole lääkäreitä, osastollamme vierai-
lee silloin tällöin myös sairaanhoitajia muista 
klinikoista ja ulkomailta. n
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JAni KAtiSKo
Sairaalafyysikko, FT, 
OYS, Operatiivinen tulosalue

Leikkaussalit muuttuvat olennaisesti 
erilaisten kirurgisten teknisfysikaalisten 
menetelmien kehittyessä ja niiden aktii-
visen käytön myötä. Menetelmien tar-
koituksenmukainen soveltaminen vaatii 
koko leikkaussalihenkilökunnan tarpei-
den huomioimista ja toisaalta opasta-
mista menetelmien käytössä ja niiden 
aiheuttamiin muutoksiin.

Oulussa kirurgisten navigointimenetelmien 
käyttömäärät kasvoivat nopeasti toukokuussa 
2009 hankitun O-kaaren saapumisen jälkeen. 
Ennen O-kaarta kirurginen navigointi oli käy-
tössä lähinnä neurokirurgisissa kallo-operaati-
oissa. O-kaaren hankinnan jälkeen navigointi 
siirtyi myös lanne-, rinta- ja kaularankaleikka-
uksiin, traumalantioihin ja -nilkkoihin, ydin-
naulauksiin, käsikirurgiaan ja moniin muihin 
neurokirurgisiin ja ortopedisiin kohteisiin. 
Kuvaohjattuja kirurgisia menetelmiä sovelle-
taankin päivittäin, joskus jopa kolmessa, nel-
jässä salissa samanaikaisesti.

Kuvaohjatut kirurgiset menetelmät yleisty-
vät muissakin sairaaloissa. Yliopistosairaa-
lat, joissa tehdään vaativampia ortopedisiä ja 
neurokirurgisia operaatioita, harkitsevat O-
kaaren hankintaa, mikä johtanee navigoinnin 
yleistymiseen. Jo hankintaprosessin aikana 
tulisi myös leikkaussalien hoitohenkilökuntaa 
kuulla asiassa, jotta valmius uuden menetel-
män käyttöönottoon olisi hyvä.

Mikä O-kaari on

O-kaari (O-arm™, Medtronic Inc., Louisville, 
USA) on kirurgiseen ympäristöön suunnitel-
tu ionisoivaan säteilyyn perustuva liikutelta-
va koko kehon 2D/3D-kuvantamislaite, joka 
toimii saumattomasti yhteen Medtronicin 
valmistamien kirurgisten navigointilaitteiden 
kanssa. O-kaaren merkittävin etu leikkaussa-
liympäristössä on sillä kuvattavat CT-kuvaus-
tyyppiset leikekuvat 15 cm korkeasta ja 20 cm 
halkaisijaltaan olevasta sylinteristä, mikä vas-
taa noin viittä selkänikamaa tai koko kalloa. 
Tilavuudesta saadaan kerättyä 192 leikekuvaa. 
Näistä leikekuvista voidaan muodostaa 3D-
malleja ja pyöritellä halutulla tavalla. Lisäksi 

O-kaari 
-yksi askel kohti tulevaisuuden kuvantaohjattua kirurgiaa

O-kaarta voidaan käyttää C-kaaren tavoin ja 
kuvata perinteisiä 2D-läpivalokuvia 30x40 cm 
suoradigitaalisella detektorilla. 

O-kaari ja navigointi toimivat saumatto-
masti yhdessä. O-kaaren leikkauksen aikana 
tuottama kuvatieto siirretään automaattises-
ti kirurgiselle leikkausnavigaattorille siten, 
että navigointi on käytettävissä välittömästi 
ilman erillistä kuvatiedon ja potilaan anato-
mian välistä rekisteröintiä. Jos navigaattoria 
käytettäisiin radiologisella osastolla otettujen 
preoperatiivisten kuvien avulla, tulisivat ku-
vat ja anatomia liittää aikaa vievällä rekiste-
röintimenetelmällä toisiinsa. Jälkimmäiseen 
menetelmään liittyvää ajankulua lisää myös 
rekisteröinnin mahdollinen uusintatarve 
rankaleikkauksissa, siirryttäessä nikamasta 
toiseen, koska potilaan asento leikkausti-
lanteessa ja kuvattaessa on eri. Lisäksi mm. 
traumalantiotapauksissa navigointi olisi, jos 
ei mahdotonta, niin vähintäänkin erityisen 
haastavaa ilman O-kaarta, koska alueelta ei 
ole löydettävissä riittävästi navigointipisteitä 
rekisteröintiä varten.

Mitä O-kaarella tehdään

Ensisijaisesti O-kaarella kuvataan ja kuva-
tieto syötetään navigointilaitteistolle, jolloin 
kirurginen toimenpide suoritetaan navigoin-
tiohjatusti. O-kaari on hyödynnettävissä mitä 
moninaisimmissa luustoon liittyvissä kirur-
gisissa toimenpiteissä. Oulussa laitteistoa 
hyödynnetään myös aivoihin asennettavien 
syväelektrodien laitossa Parkinsonin tautia, 
dystoniaa ja essentiaalitreemoria sairastaville 
potilaille. Oulussa menetelmää on käytetty 
kolmen vuoden aikana noin 750 operaatiossa.

Useimmin O-kaarta käytetään rangan (lan-
ne, rinta, kaula) fiksaatioissa, joissa O-kaaren 
tuottaman kuvan ja kirurgisen navigointilait-
teiston avulla ohjataan rankaan asennettavien 
ruuvien paikat siten, että ne ohjautuvat toi-
vottuun suuntaan ja syvyyteen. Vastaavasti 
erilaisissa traumaleikkauksissa menetelmää 
käyttämällä voidaan ohjata mm. SI-nivelen 
fiksaatioruuvit paikalleen. Funktionaalisissa 
syväaivoelektodien (DBS) asennuksissa O-
kaarikuvaus korvaa kokonaisuudessaan kai-
ken radiologian klinikalla tehtävän intra- ja 
postoperatiivisen kuvauksen.

Kirurgit seuraavat toimenpiteen etenemistä navigointilaitteiston monitorilta, mikä vähentää tarvetta 
läpivalaisukontrollille ja minimoi henkilökunnan säderasituksen. Työskentelyergonomia paranee, kun 
puettaville sädesuojille ei ole tarvetta. Taustalla oleva O-kaari on siirretty operointialueelta odottamaan 
mahdollista kontrollikuvausta.
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O-kaari 
-yksi askel kohti tulevaisuuden kuvantaohjattua kirurgiaa

Tarpeen mukaan O-kaarella tehdään salissa 
myös postoperatiivinen kontrollikuvaus, jossa 
ennen potilaan sulkemista voidaan varmistua 
tehdyn toimenpiteen onnistumisesta. Ja mah-
dolliset muutosta vaativat asiat voidaan korjata 
välittömästi primäärissä leikkauksessa. Täten 
uusintaleikkausten määrä vähenee. Kontrol-
likuvat siirretään sairaalan kuva-arkistoon, 
mikä vähentää tarvetta siirtää potilasta vuo-
deosastolta radiologian klinikalle leikkauksen 
jälkeisinä päivinä.

Miten O-kaari vaikuttaa           
työskentelyyn

O-kaaren käyttö aiheuttaa jonkin verran muu-
toksia leikkaussalityöskentelyssä. Muutokset 
liittyvät lähinnä O-kaaren ja navigoinnin 
vaatimaan lattiapinta-alaan ja sädesuojautu-
miseen vaikutuksiin. Toimenpiteestä riippuen 
joudutaan pohtimaan yleensäkin tilan käyttöä 
salissa ja henkilökunnan sijoittumisesta, eten-
kin pienemmissä saleissa. Oulun kokemuksen 
mukaan jo muutamien käyttökertojen jälkeen 
henkilökunta osaa huomioida menetelmän 
vaatimukset.

O-kaaren normaalikäyttöön kuuluu, että ku-
vauslaite ajetaan robotiikan avulla operoin-
tialueelta sivuun jääden kuitenkin potilaan 
ympärille. Tämä saattaa vaikeuttaa aneste-
siahenkilökunnan potilaan luokse pääsyä. 
Joissakin tapauksissa onkin sujuvan aneste-
siatyöskentelyn vuoksi päädytty siirtämään 
O-kaari kokonaan pois potilaan ympäriltä 
ja ajamaan tarvittaessa takaisin operointi-
alueelle. Kaularankaoperaatiot ovat nykyisin 
kriittisiä siinä suhteessa, että niissä halutaan 
ottaa muutamia läpivalokuvia, jolloin O-kaari 
parkkeerataan potilaan pääpuolelle rajoittaen 
pääsyä potilaan kasvoille.

Lisäksi O-kaari asettaa vaatimuksia myös 
leikkaustasolle. Parhaimman hyödyn laitteis-
tosta saa käyttämällä hiilikuituisia tasoja ja 
välttämällä tarpeettoman metallin käyttämis-
tä kuvausalueella.

Säteilyä enemmän, altistusta       
vähemmän

O-kaari käyttää kuvauksessaan röntgensätei-
lyä, josta osa siroaa potilaasta ympäristöön. 
Laite säteilee vain kuvattaessa. Potilaan saama 
säteilyannos 3D-kuvauksessa on noin 40-60 
prosenttia radiologian klinikoissa käytettävien 
”oikeiden” CT-laitteiden antamasta vastaavan 
kehon osan kuvauksessa saadusta annoksesta. 
Myös potilaasta ympäristöön siroava sädean-
nos on verrattavissa CT-kuvauksessa tapahtu-
vaan siroamiseen samassa prosenttisuhteessa 
CT-kuvaukseen verrattuna. Siroavan säteilyn 
määrä 3D-kuvauksessa on siis monin kerroin 

Kaularankaoperaatioissa O-kaari sijoitetaan ns. parkkiasentoon potilaan pääpuolelle, josta se voidaan 
robottiohjauksella kääntää kuvausalueelle muutamassa sekunnissa. Käytäntö rajoittaa anestesiahoitajan 
luoksepääsyä potilaan kasvoihin.

O-kaari voidaan tuoda saliin kesken operaationkin ja asettaa sivusta aukeavan porttinsa avulla kuvatta-
van kohteen ympärille.

suurempi kuin leikkaussaliympäristössä on 
totuttu perinteistä läpivalaisulaitteita käytet-
täessä. 

Laitteiston tuottamasta totuttua suuremmas-
ta sädeannoksesta huolimatta henkilökunnan 
säteilyaltistus vähenee merkittävästi. Altistuk-
sen väheneminen perustuu O-kaaren mahdol-
listamaan käyttötekniikkaan, jossa säteilyn 
käytön aikana henkilökunta ei ole läsnä, eikä 
toistuvia läpivalokontrollikuvauksia tarvita. 
13 sekuntia kestävän 3D-kuvauksen ajaksi 
henkilökunta poistuu salista tai hakeutuu 
sädesuojaseinämien taakse. Operaatio etenee 
kerättyä kuvapakkaa ja leikkausnavigaattoria 
käyttäen. Leikkauksen lopussa otetaan kont-
rollikuvat siten, että henkilökunta on jälleen 
poistunut hetkeksi salista. O-kaaren myötä 
tarve painavien puettavien sädesuojien käy-
tölle on vähentynyt, mikä parantaa työsken-
telyergonomiaa merkittävästi.

Hoitohenkilökuntaa perehdytettä-
vä jo hankintaprosessin aikana

Perehtyminen uuteen menetelmään ennen 
hankintaa helpottaa menetelmän käyttöönot-
toa. Hankintaprosessin aikana on tarpeellista 
kuulla sekä leikkaussali- että anestesiahoito-
henkilökuntaa ja käydä valmistelevaa keskus-
telua menetelmän asettamista vaatimuksista. 

Riippuen henkilöstöresursseista, vaativimpi-
en menetelmän hankinnassa ja käyttöönotos-
sa on perusteltua käyttää myös asiantuntijaa, 
joka tuntee menetelmien mahdollisuudet ja 
vaatimukset ja joka huomioisi kaikkien am-
mattiryhmien tarpeet ja opastaa käytössä. 
Kaikissa tapauksissa on kuitenkin selvää, että 
uudet menetelmät muuttavat totuttuja työs-
kentelytapoja. n
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AnitA öStMAn-lAAKSonen
Sairaanhoitaja
TYKS

Ilmoitus selkäpotilaasta

Päivystyksenä ilmoitetulla lannerangan dis-
cusprolapsi-potilaalla on oireita, jotka vaa-
tivat nopeaa leikkaukseen pääsyä. Erillistä 
neurokirurgista päivystystiimiä meillä ei ole, 
vaan kaikki hoitajamme ovat perehdytetty-
jä niin, että discusleikkaus voidaan suorittaa 
vuorokauden ajasta riippumatta. Leikkaajana 
on päivystävä neurokirurgi. 

Leikkausilmoituksen tultua leikkausosas-
ton toiminnanohjausjärjestelmä Operaan val-
mistelemme salin selkäleikkausta varten.

Potilas leikkaussaliin

Potilaan saavuttua leikkaussaliin kytkemme 
hänet tarkkailulaitteisiin ja käymme läpi tar-
kistuslistan, jotta kaikki asiat on huomioitu 
ennen leikkausta. Osastollamme kaikki dis-
cusleikkaukset tehdään nukutuksessa. Anes-
tesiainduktion jälkeen useimmiten laitamme 
myös virtsakatetrin, sillä yhtenä oireena on 
virtsaamisvaikeudet.

Nukutamme potilaan omassa sairaalasän-
gyssään ja sen jälkeen käännämme hänet leik-
kauspöydälle vatsalleen. Turvallinen kääntö-
tilanne  pitää etukäteen miettiä ja suunnitella, 
jotta jokainen kääntöön osallistuva tietää työ-
järjestyksen. Anestesialääkäri johtaa kääntöä, 
jotta kaikki tietävät, missä tahdissa ja järjes-
tyksessä toimitaan.

Leikkausasento

Leikkauspöytä asetetaan  valmiiksi leikkaus-
asentoon, joka yleensä discusleikkauksessa on 
mekka-asento, jossa potilas on polvillaan peh-
mustettuun tankoon nojaten. Hänen rintake-
hänsä on leikkaustasolla, josta tuleekin vi-
rallinen nimi: genupektoraaliasento. Rinnan 
alle asetetaan hengitystyyny poikittain. Kädet 
ovat sivuilla pehmustetuilla käsitelineillä, 
suorassa kulmassa eteenpäin. Jos asento on 
oikein tasapainoitettu, niin mikään kehon osa 
ei joudu paineenalaiseksi vaan potilas lepää 
kontallaan.

Päänalusena meillä on pehmustettu tyyny, 
jossa on aukko kasvojen kohdalla ja intubaa-
tiotuubia varten. Pää on suorassa. Silmien 
kiinnipysyminen on varmistettu silikoni-

silmäteipillä, jota ennen silmiin on laitettu 
kostutustippoja. Anestesiapuolen tärkeänä 
tehtävänä on aika-ajoin tarkistaa pään asento 
ja silmät, tästä tulee myös anestesiakertomuk-
seen merkintä.

Toimenpide

Instrumenttihoitaja on varannut toimenpi-
teessä vaadittavat välineet sekä peittely– ja 
kertakäyttömateriaalin saliin. Valvova hoita-
ja valmistelee leikkausalueen pesemällä sen 
desinfektoivalla aineella, jonka jälkeen leik-
kausalue peitellään. Mikroskooppi peitellään 
valmiiksi steriilillä muovisuojalla.

Leikkausalue avataan sekä mono- että bi-
polaarista diatermiaa ja kapeaa talttaa apuna 
käyttäen. Suppilolevittäjä antaa näkyvyyt-
tä leikkausalueelle. Luista osaa poistetaan 
Kerrison-purijoilla ja paljastettu discuspro-
lapsi poistetaan erikokoisilla discuspihdeillä 
”nyhtämällä”. Pallopäisellä dissektorilla  tai 
durakoukulla voidaan tarkistaa, että väliä on 
tyhjennetty riittävästi. Leikkausalue suljetaan 
kerroksittain sulavin ompelein ja tarvittaessa 
jätetään leikkausdreeni. Iholle laitetaan om-
peleet. Haavalle asetellaan sidos, jonka jälkeen 
potilas on valmiina käännettäväksi omaan 
sänkyynsä. Välittömästi herätyksen jälkeen 
tarkistetaan alaraajojen neurologinen status.

Discuspotilaan leikkausasento. C-kaari laitettuna 
valmiiksi leikkausta varten.

Päivystysluonteinen 
lannerangan discusleikkaus

Leikkaustiimi työssään; mikroskooppi on tärkeä 
apuväline leikkauksessa.

Jälkiseuranta

Heräämössä seurataan potilaan vointia leik-
kauksen jälkeen. Normaalin tarkkailun lisäk-
si seurataan erityisen tarkasti jalkojen voimaa, 
liikettä ja tuntoa. Potilaat pääsevät melko pian 
vuodeosastolle leikkauksen jälkeen, jos neu-
rologinen status on normaali ja potilas on 
kivuton. Potilaan siirtyessä heräämöstä vuo-
deosastolle, käytämme raportoinnin apuna 
tarkistuskorttia (ISBAR). n 

Kirjallisuutta
1. Salmenperä, R., Tuli, S. & Virta, M. (toim.) ( 2002). 
Neurologisen ja neurokirurgisen potilaan hoitotyö. Hy-
gieia. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
2. Korte, R., Rajamäki, A. & Lukkari, L. (1997). Periope-
ratiiviset hoitoselosteet Porvoo: WSOY – Kirjapainoyk-
sikkö.
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peKKA JoKinen
LT Eval 
TYKS, Neurokirurgian klinikka

Yleistä

Lannerangan välilevypullistumalla eli väli-
levytyrällä tarkoitetaan sairautta, jossa lan-
nerangassa olevan nikamavälilevyn pehmeä 
sisäosa pullistuu ulospäin välilevyä ympäröi-
vän syykehän läpi. 

Välilevy voi revetä äkillisesti tai vähitel-
len, ja repeämä ei yleensä liity vammaan tai 
ponnistukseen, vaan useimmiten alku on 
vähittäinen. Välilevytyrä voi aiheuttaa selkä-
ydinhermon pinnetilan ja iskiasoireen, jolla 
tarkoitetaan hermon ärsytyksestä johtuvaa 
alaraajaan säteilevää selkäkipua. Oireisiin 
voi kuulua myös alaraajan pistelyä, tunnotto-
muutta tai lihasheikkoutta, ja joskus itse selkä 
voi olla kivutonkin. Mekaanisen pinnetilan 
lisäksi tyrä voi aiheuttaa paikallisen reaktion, 
joka saa hermon ärtymään. 

Diagnostiikkaa

Hoidon alkuvaiheessa välilevytyrän diagnoo-
si on kliininen. Kliininen diagnoosi tulee var-
mistaa radiologisesti viimeistään silloin, kun 
epäillään vakavaa tai spesifistä selkäsairautta 
tai harkitaan leikkaushoitoa. Leikkaushoitoa 
harkittaessa ensisijainen tutkimus on mag-
neettikuvantaminen. 

Tietokonetomografia on korvaava tutkimus 
päivystysleikkausta suunniteltaessa, jos mag-
neettikuvausta ei ole saatavissa tai se on vasta-
aiheinen (esimerkiksi tahdistinpotilas). 

KAtrin KAntele
Anestesiologian erikoislääkäri, TYKS

Leikkausta edeltävä arviointi potilaan yleis-
kunnosta, perussairaudesta, lääkityksestä, 
allergioista, aikaisemmista anestesioista sekä 
tieto potilaan tupakoinnista ja alkoholin- tai 
mahdollisesta huumeiden käytöstä ovat tär-
keitä arvioitaessa potilaan anestesiakelpoi-
suutta ja leikkaukseen liittyviä vaaratekijöitä 
sekä ASA-ryhmän luokittelua.

Samalla kun kysytään potilaan anamnee-
si, arvioidaan myös mahdolliset anatomiset 

Lanneselän välilevypullistuma
Hoitolinjat

Suurin osa välilevypullistumista paranee 
itsestään, joskin selvästi hitaammin kuin 
tavallinen selän lihaskipu. Arviolta n.10 % 
välilevytyräsairautta potevista päädytään 
hoitamaan leikkauksella, ja 1-2 % tapauksis-
ta vaatii päivystysleikkauksen. Leikkaus on 
tehtävä päivystyksellisesti, mikäli potilaalla 
on Cauda equina –syndrooma (virtsaretentio 
ja ulosteenpidätyskyvyn häiriö, ratsupaikka-
anestesia), laaja raajahalvaus tai sietämätön 
kiputila. Elektiivistä leikkaushoitoa harkitaan 
potilailla, joilla iskiaskipu ei ala hellittämään 
n. 6-8 vkon kuluessa. Leikkaushoidon ehtona 
on aina neuroradiologinen selvitys, joka osoit-
taa välilevytyrän oireisiin sopivassa paikassa. 

Kirurginen hoito

Välilevytyrän kirurgisessa hoidossa käyte-
tään nykyisin pääasiassa mikroskooppista 
menetelmää. Hoidon tarkoituksena on mikro-
skooppia apuna käyttäen poistaa välilevypul-
listuma ja vapauttaa selkäydinhermo pintees-
tä. Mikroskooppinen leikkaus voidaan tehdä 
kudoksia säästävästi pienestä avauksesta, jol-
loin potilaat tulevat nopeasti kivuttomiksi ja 
sairaalahoitoaika on lyhyt. Säästävällä leikka-
usmenetelmällä hoidetuilla potilailla on to-
dettu myös vähemmän leikkauksen jälkeistä 
selkälihaskatoa. Leikkauskomplikaatiot ovat 
harvinaisia, ja keskimäärin 10 %:lle joudutaan 
tekemään uusintaleikkaus. Uusintaleikkauk-
sen tavallisimmat syyt ovat uusiutunut tyrä, 
sivummalla sijaitseva juurikanava-ahtaus tai 
lanneselkään kehittynyt epävakaus. Leik-

kaustulokseen vaikuttavat useat eri tekijät, 
kuten leikkausta edeltävän iskiaskivun ja sai-
rasloman kesto, potilaan ikä sekä psykososi-
aaliset tekijät. Tiedetään, että leikkaustulos on 
sitä parempi, mitä kivuliaampi potilas on ja 
mitä suurempi välilevytyrä hänellä todetaan. 
Toisaalta leikkaushoito on tuloksellisempaa 
niillä potilailla, joilla jalkakipu on selkäkipua 
hallitsevampi. 

Lopuksi

Potilaan perusteellinen informointi välilevy-
pullistumasairauden luonteesta ja ennusteesta 
on tärkeää. Konservatiivinen hoito sopivalla 
kipulääkityksellä on useimmiten riittävä, mut-
ta paraneminen kestää yleensä kuukaudesta 
kahteen. Potilasta kehotetaan pyrkimään nor-
maaliin liikunnalliseen aktiviteettiin kivun 
sallimissa rajoissa. Mikäli leikkaushoitoon 
päädytään, tulisi potilas saada kirurgiseen 
hoitoon viimeistään 3 kk:n kuluttua iskiasoi-
reen alkamisesta. n

L4-5 –nikama-
välissä kookas 
välilevytyrä 
lanneselän 
magneettikuva-
leikkeessä. 

Discusprolapsin potilas neuro-anestesiologiselta näkökulmalta
poikkeavuudet ja pyritään arvioimaan mah-
dollisia intubaatiovaikeuksia. Potilaan iän, 
perussairauden ja lääkityksen mukaan pyyde-
tään thorax- ja muut röntgenkuvat sekä labo-
ratoriotutkimukset.

Esim. veren hyytymiseen vaikuttavat lääk-
keet tauotetaan riittävän pitkäksi aikaan en-
nen leikkausta, jotta niillä ei ole vaikutusta 
operatiiviseen ja postoperatiiviseen vuotoon.

Esilääkkeenä käytetään benzodiazepiinia, 
esim. Diapam tai Midazolam ja kipulääkkee-
nä parasetamolia. 

Potilaan omat aamulääkkeet annetaan 

yleensä normaalisti, toki anestesialääkärin 
harkinnan mukaan niiden vaikutukset huo-
mioiden perioperatiivisen hoidon kannalta.
Ennen toimenpiteen alkua käydään vielä leik-
kaussalissa käytettävä tarkistuslista läpi.

Tarkistuslista (ks. kuva sivulla 30) on tärkeä 
apuväline potilaan turvallisuutta ajatellen. 
Sillä varmistetaan vielä kerran, että saliin on 
tullut oikea potilas ja koko leikkaustiimillä ja 
myös potilaalla on sama käsitys siitä, millaises-
ta toimenpiteestä on kyse. Tarkistuslistan avul-
la varmistetaan esim. että leikataan oikea uu 
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uu   kohta ja oikea puoli. Käydään läpi 
potilaan perussairaudet, lääkitykset, allergiat, 
aikaisemmat leikkaukset ja mahdolliset imp-
lantit. Tarkistetaan, että laboratoriovastaukset 
on katsottu ja röntgenkuvat ovat esillä. Sitten 
arvioidaan, onko potilaalla odotettavia intu-
baatiovaikeuksia ja varmistetaan, että potilas 
on ollut  ravinnotta. Jos potilaalle on arvioitu 
operatiivinen verenvuoto yli 500 ml, varmis-
tetaan että verivalmisteen tilaus on tehty ja 
veret on pyydetty leikkausosastolle.

Jos arvioidaan, että potilaalle on mahdolli-
sesti tulossa vaikea intubaatio, varmistetaan 
että vaikean intubaation välineet ovat paikalla 
ja videolaryngoskoopi sekä mahdollisesti fibe-
roskooppi ovat lähellä. 

Potilaalle laitetaan tippakanyyli ja asenne-
taan verenpaineen mittaus, saturaatiomitta-
us ja EKG, NMT, lämpömittari, virtsakatetri 
sekä mahdollisesti unensyvyysmittari.

Intuboidaan induktiolääkkeen jälkeen spi-
raali-intubaatioputkella.

Anestesia-aineiden valinta on potilaskoh-
tainen. Inhalaatioanesteetteina Sevoflurane 
tai Desflurane  aikaansaavat nopean aneste-
siainduktion ja myös herääminen tapahtuu 

nopeasti toimenpiteen jälkeen. Alaselkäleik-
kauksissa käytetään TIVA- anestesiaa tai 
vaihtoehtoisesti myös puudutuksia.

Leikkaus tehdään vatsa-asennossa. Intu-
baation jälkeen käännetään potilas vatsalleen 
leikkausasentoon.

Kääntövaiheessa irrotetaan yleensä muut 
tarkkailulaitteet paitsi saturaatiomittari. 
Tässä vaiheessa pitäisi olla tarkkana, että in-
tubaatioputki, kanyylit sekä virtsakatetri py-
syvät paikallaan. Kääntövaihe aiheuttaa usein 
potilaalle hemodynaamisia muutoksia. Huo-
nokuntoisilla potilailla on syytä tarkkailla 
erityisesti verenpainetta ja EKG:tä koko kään-
tövaiheen ajan.

Toimenpiteen aikana potilaan pää on eri-
tyistyynyllä, joka mahdollistaa sen, että poti-
laan päänasento on anatominen, tukee päätä 
ja jättää reiän intubaatioputkelle sekä estää 
painaumia potilaan kasvoilla. 

On kuitenkin tärkeä tarkistaa pään asen-
toa, silmiä ja intubaatioputkea säännöllisesti 
toimenpiteen aikana. Potilaan kääntämisen 
jälkeen tarkistetaan hengitysäänet. Potilaan 
hengitystiepaine nousee yleensä käännön jäl-
keen. Ylipainoisilla potilailla on erityisen tär-

keä tarkistaa leikkausasento. Hengitystyyny-
jen avulla mahdollistetaan pallean toiminta.  
Joskus on tarpeellista muuttaa hengitysmuo-
toa hengityskoneesta, ettei hengitystiepaine 
nouse liikaa.

Normaalin tavan mukaan toimenpiteen aika-
na tarkkaillaan potilaan hemodynamiikkaa, 
ventilaatiota ja hapetusta, lihasrelaksaatio-
ta, nestetasapainoa, diureesia, lämpötilaa ja 
unensyvyyttä.

Invasiiviset verenpainemittaukset ja veri-
kaasuanalyysit tarkistetaan potilaan perus-
sairauksien mukaan.

Toimenpiteen jälkeen siirretään potilas he-
räämöön ja siellä jatketaan elintoimintojen 
tarkkailua sekä neurologista tarkkailua. Mah-
dolliset alaraajaheikkoudet ja puutumisoireet 
ilmoitetaan heti neurokirurgille. Potilaalle 
määrätään jatkonesteytys ja kipulääkkeet. Pa-
rasetamolin ja tulehduskipulääkkeen lisäksi 
on yleensä tarve määrätä myös opiaatteja. n

Leikkaustiimin tarkistuslista 1/2010 - LIHAVOITU LUETAAN ÄÄNEEN            ©Who, 2006

Alkutarkistus
Ennen anestesian aloitusta

    Potilaalta (/ omaiselta) on varmistettu
henkilöllisyys, toimenpide ja suostumus*

   Leikkausalue/-puoli merkitty
 Ei tarvetta
-Vastaanottanut hoitaja vahvistaa

   Anestesiavalmius vahvistettu
-Anestesiologi vahvistaa:

-ASA-luokka
-Pituus ja paino
-Perussairaudet ja peruslääkkeet/ ei ole
-Implantit ja proteesit/ ei ole
-Leikkausta edeltävä lääkitys/ ei tarvetta
-Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys/ ei tarvetta
-Laboratoriovastaukset/ ei tarvetta
-Anestesiavälineistö tarkistettu/ ei tarvetta

   Pulssioksimetri asennettu ja toimii
-Anestesiahoitaja lukee äänen happisaturaation

   Allergiat
-Anestesiologi sanoo ääneen tiedossa olevat potilaan 
allergiat

   Vaikea hengitystie / aspiraatioriski
 Ei ole
 On ja tarvittavat välineet saatavilla

   Oletettu verenvuoto yli 500 ml
 Ei ole
 Yli 500 ml (lapsilla 7 ml/kg), 
 huomioitu
-Anestesiologi vahvistaa

Tarkistus ennen toimenpiteen aloitusta
”Aikalisä ennen leikkausviiltoa”

   Nimet ja tehtävät tiedossa
Tiimin jäsenet esittäytyvät toisilleen tai varmistavat 
ääneen, että kaikki salissa tuntevat toisensa

   Potilas, leikkauskohde ja toimenpide
-Leikkaava lääkäri vahvistaa

   Antibioottiprofylaksia
 Annettu 60 min sisällä
 Ei tarvita
-Anestesiahoitaja ilmoittaa antibiootin antoajan
-Jos profylaksiasta on kulunut yli 60 min, leikkaava 
lääkäri päättää uuden annoksen antamisesta ennen 
viiltoa

   Toimenpiteen kulku ja kriittiset    
   tekijät
huomioitu ja kerrottu

Leikkaava lääkäri:
Leikkauksen kriittiset vaiheet, rutiinista poikkeavat 
suunnitelmat, leikkauksen oletettu kesto, arvioitu 
verenvuoto

Anestesiologi / anestesiahoitaja:
Erityiset potilaskohtaiset huolenaiheet

Instrumenttihoitaja ja valvova hoitaja:
Steriliteetti varmistettu, välineistö, instrumentit 
ja lääkeaineet saatavilla, diatermialevyn paikka 
huomioitu 

   Radiologiset kuvat
 Esillä
 Ei tarvita
-Valvova hoitaja vahvistaa

Lopputarkistus
Ennen leikkaussalista poistumista

Hoitajat vahvistavat ääneen, että
   Instrumentit, taitokset ja neulat
laskettu ja täsmäävät

   Näytteet merkitty
 Ei näytteitä
 
   Välineistöongelmat huomioitu
 Ei ongelmia

   Diagnoosi, toimenpiteen nimi 
   ja koodit kirjattu oikein
-Leikkaava lääkäri vahvistaa

   Seurantaohjeet annettu
-Tiimin jäsenet vahvistavat, että ovat käyneet läpi 
seurantavaiheessa erityishuomiota vaativat seikat ja 
välittömät jatkohoitomääräykset.

*Suostumus-tarkistuksessa noudatetaan kunkin sairaalan / yksikön sopimaa käytäntöä.
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Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, Ähtäristä. 
Siellä ovat sukujuureni, mutta jo varsin pienenä 
muutin vanhempieni kanssa Pohjois-Karjalaan, 
ensin Nurmekseen ja sieltä  Lieksaan. Nurmek-
sessa ja Lieksassa vietin parhaimman lapsuuteni 
ja reippaimman nuoruuteni. 

Sairaanhoitajaksi olen valmistunut Joensuus-
ta keväällä 1986. Erikoistuin leikkaus- ja aneste-
siasairaanhoitajaksi Kuopion terveydenhuolto-
oppilaitoksesta 1988. Pääsin myös jatkamaan 
opintojani Kuopion yliopistoon samana vuonna, 
mutta hoitotyön opinnot jäivät, kun mielenkiin-
toinen käytännön työ elämän muutoksineen vei 
mennessään. 

Sairaanhoitajan ammatti ei ollut aivan itses-
tään selvä valinta, vaan vaihtoehtoja oli monia 
psykologista metsänhoitajaan. Olin toki seuran-
nut oman äitini työtä leikkaussali-poliklinikan  
osastonhoitajana hyvinkin läheltä. Siellä Nur-
meksen sairaalan polilla tuli vietettyä aikaa usei-
ta kertoja haastellen lääkäriin pääsyä odottavien 
kanssa. Olisiko taustalla silloin ollut alkukantai-
nen uteliaisuus vai sisäänrakennettu välittämi-
sen vietti? Selvää oli kuitenkin sairaanhoitaja-
koulutukseen päästyäni, että leikkaussali tulisi 
olemaan työpaikkani.

Leikkaushoitajana olen ehtinyt olla jo yli 20 
vuotta ja voin kyllä todistaa sen, että muu-
toksia on tullut niin koulutukseen kuin käy-
tännön työelämäänkin. Hoitotyö taisteli vielä 
paikastaan tieteiden joukossa silloin, kun val-
mistuin sairaanhoitajaksi, mutta opintojeni 
aikaan potilas oli jo keskiössä, vaikka käden-
taitoihin kovasti panostettiinkin. Royn adap-
taatiomalli oli monen opinnäytetyön pohjalla 
:-) . Valmistumiseni aikoihin puhuttiin pre-, 
intra- ja post-operatiivisesta vaiheesta ja vas-
ta myöhemmin on tullut käyttöön termi pe-
rioperatiivinen. Nyt pureudumme erilaisiin 
prosesseihin ja työstämme niitä eri vaiheiltaan 
sujuviksi. Leikkauksiin tulo ja leikkauksesta 
kotiutuminen on nopeutunut niin leikkaus-
tekniikoiden kuin kehittyneiden käytänteiden 
myötä. 

Kokemuksen, omien taitojen myötä omasta 
työstään saa aina vaan enemmän irti. Pystyn pa-
remmin keskittymään niin potilaaseen kuin uu-
den oppimiseen. Koskaan ei tule tunnetta, että 
nyt olen valmis tai nyt osaan kaiken, vaan uudet 
leikkaustekniikat ja omat elämänkokemukset 
takaavat sen, että aina on opittavaa sekä opetetta-
via. Monesti kuvitellaan, että leikkaushoitaja on 
vain tekninen toimija, joka keskittyy erilaisiin 
leikkauksen aikaisiin temppuihin, mutta toisin 
on. Kyllä leikkaushoitajalta vaaditaan muutakin 
kuin vain temppuja tai instrumenttien kiillot-
tamista. Itse olen koko työurani työskennellyt 
sairaalassa, jossa leikkaushoitaja toimii leikka-
uksessa samanaikaisesti avustavana henkilönä. 

Leikkaushoitaja Aulikki Sihvonen

Työssäni on ehdottomasti parasta, että voin täy-
sin uppoutua toimenpiteeseen ja testata omaa tie-
tämystäni anatomiasta sekä yrittää löytää saman 
etenemisen rytmin leikkaajan kanssa.  Aloitta-
essani leikkaushoitajan uraa minulle sanottiin, 
että hyvä leikkaushoitaja on aina askeleen edellä. 
Tämä sanonta pitää edelleen paikkansa: aina on 
valmistauduttava tulevaan jopa ennalta arvaa-
mattomaan. Hyvä leikkaushoitaja tietää, miten 
tavallisesti asiat menevät, mutta samalla hän tie-
tää, miten pitää toimia, kun kaikki ei menekään 
suunnitelmien mukaan.  

Olin intoa täynnä kuin ilmapallo kun pääsin 
töihin leikkausosastolle Pohjois-Karjalan kes-
kussairaalaan vuonna 1988. Intoni yritettiin 
lannistaa heti sillä, että pitkää työsuhdetta ei ol-
lut tiedossa, vain kesäsijaisuus, mutta siitä huoli-
matta perehdytys aloitettiin. Perehdytys oli juuri 
sellaista, mitä itsekin olen jatkossa pyrkinyt an-
tamaan niin uusille hoitajille kuin myös osastol-
lamme olleille opiskelijoille. Halua oppimiseen 
on oltava ja perustiedot on hallittava. Paikalliset 
tavat niin kuin käytänteet opitaan kädentaitojen 
karttuessa työn ohessa, mutta siihen tarvitaan 
kannustavaa perehdyttäjää, joka opastuksen 
ohella antaa palautetta niin hyvistä suorituksista 
kuin parannettavista suorituksistakin. 

Onnistumisen tunteita olen kokenut useita 
työssäni, mutta parasta on ollut tiimityös-
kentely. Halusin päästä vatsaelinsairauksien 
leikkaustiimiin. Pääsinkin aikanaan  ”gastro-
tiimiin”. Ryhmänä saimme kehittää sairaa-
lan tähystyskirurgista toimintaa aivan alusta 
alkaen. Taisimme olla aivan ensimmäisten 
keskussairaaloiden joukossa, jotka aloittivat 
laparoskopiset sappirakon ja umpilisäkkeen 
poistot sekä tyrien korjauksen. Siitä toiminta 
on kehittynyt laparoskopisten suoliresektioi-
den kautta laihdutusleikkauksiin. Tällä mu-
kavalla ja uusiin suorituksiin kannustavalla 
lääkäreistä ja hoitajista koostuneella porukal-

la järjestimme useita valtakunnallisia koulu-
tuksia sekä kävimme itse myös kansainväli-
sissä koulutuksissa kotimaata unohtamatta. 
Tässä porukassa kaikkien ajatukset ja ideat 
otetaan vastaan tasavertaisina. Samalla saat 
tunteen, että tämä on meidän yhteinen juttu, 
jossa kaikkien antama panos on tärkeä. On-
nistumisen tunteita on tullut koettua myös 
päivystysaikana, kun kiperistäkin tilanteista 
on selvitty pienellä porukalla. Yön pimeinä 
tunteina väsymyksen äärirajoilla, kun käyte-
tään omaa ammattitaitoa ja luovuutta ihmis-
hengen pelastamiseksi, voi tuntea sen, miksi 
haluaa olla osa leikkaustiimiä ja miksi olen 
ylpeä ammatistani.

Voin sanoa, että pidän työstäni, vaikka kaikki 
päivät eivät olekaan niitä” ykköspäiviä” tai uro-
töitä ei ole tullut tehtyä ihan joka päivä, mutta 
työpaikassani on enemmän positiivisia asioita 
kuin negatiivisia. Joskus tuntuu, että viihdyn 
työpaikallani vähän liiankin hyvin ;-). Välillä 
on hyvä muistutella itselleen, että olen yksi osa 
työyhteisöämme ja voin itse vaikuttaa omalla 
käytökselläni ja asenteellani paljon siihen, mil-
lainen työyhteisöni on. Kyllä se on se työ ja ne 
ihmiset, jotka tiiviisti työskentelevät yhdessä se 
juttu, mikä tekee työpaikastani ja työstäni mi-
nulle parhaan. 

Osastollamme tapahtuneen organisaatiomuu-
toksen myötä olen aloittanut uudessa tehtävässä 
entisessä työyhteisössäni. Puoli vuotta olen ollut 
apulaisosastonhoitajana ja uuden oppimista ja 
kehittämistä on löytynyt jälleen.

Osaan toki olla ilman työtäni. Toinen asia mikä 
normaalisti täyttää päiviäni ovat erilaiset kun-
nalliset ja maakunnalliset luottamustehtävät. 
Olen halunnut olla aktiivinen myös yhteiskun-
nallisesti. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut 
erilaisia vaikuttamisen paikkoja niin kunnassa 
kuin valtakunnan tasollakin. Tavoitteita täl-
lä yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla on 
myös jatkossa työhaasteiden ohella.

Osaan myös rentoutua ja hakea uutta virtaa 
elämääni. Ihan perisuomalaiseen tapaan nautin 
Pielisen saaressa mökkielämästä ympäri vuo-
den. Intohimoni on laskettelu: telemark-sukset 
jalassa rinteen ja minun väliin ei mahdu kuin 
suksen kantti! Rauhallisempaan menoon sopii 
paikkaan ja aikaan sitomaton sauvakävely tai 
lukeminen.

Olen ollut leikkaushoitajaksi valmistumises-
tani asti jäsenenä leikkaushoitajien yhdistykses-
sä. Lehden artikkeleita tulee seurattua. Lehdet 
ovat hyvin arkistoituina ja niistä voi seurata niin 
ajankohtaisia asioita kuin kehityksen eteenpäin 
menemistä. Viime syksynä meillä oli ilo näyttää 
joensuulaista osaamista ja yhteishenkeä muille 
leikkaushoitajille, kun saimme järjestää leikka-
ushoitajien valtakunnalliset opintopäivät. n
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Alustava ohjelma PÄIVÄ 1

8.00 - 9.00 ILMOITTAUTUMINEN

9.00 - 9.20 TERVETULOA
O-P. Lehtola, Anita Kenakkala, Kristiina Kaunisto

Sali 1 Sali 2

ENDOSKOPIA TÄNÄÄN Aika TURVALLISUUS

Rustonkasvatus
Ari Itälä, Satu Konturi

9.30 - 10.00 Työturvallisuus
Tuija Ikonen

10.00 - 10.30 Potilasturvallisuus
Karolina Peltomaa

Lonkkaskopia
Ari Hiltunen, Anneli Santaniemi 10.30 - 11.00 Turvallinen toiminta

11.00 - 14.30 Näyttely + ruokailu 11.00 - 12.00 VUOSIKOKOUS

ENDOSKOPIA TÄNÄÄN jatkuu TURVALLISUUS jatkuu

Endometrioosin hoito
Pia Suvitie 14.30-15.00 Kun sairaala palaa

Palolaitos

TEKNIIKKA APUNA

Navigaatio tekonivelkirurgiassa
Jari Mokka 15.00-15.30 Palo henkilökunnan kokemana

Pia Lassila

15.30-16.00 Kahvi ja näyttelyt

TEKNIIKKA APUNA jatkuu LASTENKIRURGIA

Robotti urologiassa
Esa Kähkönen, Henna Grönroos 16.00 - 16.45 KeskosenDuctus botallin sulku

Timo Hurme, Kirsi Koivumäki

Neuronavigaatio
Janek Franzen 16.45-17.30 Lasten alaraajojen virheasentojen hoito

Olli Pajulo 

19.00  ILTAJUHLA

Alustava ohjelma PÄIVÄ 2

8.00 - 8.30 Ilmoittautuminen + aamukahvit

Sali 1 Sali 2

LIHAVUUSLEIKKAUKSET Aika TYÖHYVINVOINTI

Lihavuusleikkaukset
Jari Ovaska, Jaana Pesonen

8.30 - 9.00 Kehonhallinta
Pauliina Koskinen

9.00 - 9.30 Debriefing
Renata Horte

Mitä leikkauksen jälkeen
Pia Teissala 9.30 - 10.00

Toiminta kriisialueilla
Kalevi Pihlajamäki
sairaanhoitaja /SPR

10.00 - 11.00 Kahvi + näyttely

LIHAVUUSLEIKKAUKSET jatkuu

Plastiikkakirurgia leikkauksen jälkeen
Antti Koski 11.00-11.30 Hankinnat sairaalassa

Puhuja avoin

11.30-12.30 YHTEISPANEELI Eristyskäytännöt leikkausosastolla 
Arto Rantala, Tiina Kurvinen ym.

12.30 - 14.00 Ruokailu + näyttelyt

AIVOVAMMAPOTILAS VERISUONIKIRURGIA

Neurokir. potilas leikkausosastolla
Ari Katila 14.00 - 14.30

Hybriditoiminta ja stenttigraftit
Harri Hakovirta, Jenny TenhunenTehohoidon osuus

Patricia Pertenyj 14.30 - 15.00

15.00 PÄÄTÖSTILAISUUS 

Suomen leikkaussalisairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät
11.-12.10.2012, Radisson Blu Marina Palace, Turku
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B.Braun Medical Oy / 1000€
Koski Virpi, Vaasa   200€
Leppälä Marja, Vaasa  200€
Nurmikoski Minna, Vaasa  200€
Raja Anne-Maj, Vaasa  200€
Viitala Tuija, Vaasa   200€

Biomet Finland Oy / 500€
Kilpijärvi Kirsi-Maria, Oulu  500€

Endomed Oy / 1000€
Genberg Annette, Helsinki  200€
Palinsaari Tuula, Kervinen Katja, Oulu  400€
Rajala Anne-Maj, Vaasa  200€
Öhman Sirkka, Rovaniemi  200€

Johnson&Johnson, Ethicon, Ethicon Endo-
Surgery, DePuy, Mitek ja Gynvare / 2000€
Genberg Annette, Helsinki  400€
Koski Virpi, Vaasa   250€
Leppälä Marja, Vaasa  250€

Nurmikoski Minna, Vaasa  250€
Rajala Anne-Maj, Vaasa  250€
Saastamoinen Hannele, Oulu  300€
Tervakangas Hanna, Oulu  300€

Kimberly Clark / 600€
Jylhä Iiris, Oulu   275€
Oinonen Tita, Tampere  300€

Link Oy / 200 €
Viitala Tuija, Vaasa   200€

Mölnlycke Health Care / 600€
Ala-Kapee Marjukka, Tampere 200€
Genberg Annette, Helsinki  200€
Leppälä Marja, Vaasa  200€

Suomen 3M Oy / 450€
Kenakkala Anita, Oulu  450€

Suomen  Leikkausosaston 
Sairaanhoitajat ry /6000€
Ahokanto Mirja, Kuopio  500€
Ala-Kapee Marjukka, Tampere 200€
Genberg Annette, Helsinki  200€
Herva Marja, Rovaniemi  200€
Kaikkonen Kaija, Rovaniemi  200€
Kenakka Anita, Oulu  300€
Kujansuu Ritva, Helsinki  200€
Olli Nina, Oulu   300€
Palinsaari Tuula, Kervinen Katja, Oulu 600€
Rostedt Johanna, Kuopio  500€
Rovanpera-Niemelä Kaisa, Kemi 500€
Räsänen Päivi, Kemi  400€
Saastamoinen Hannele, Oulu  300€
Suokko Merja, Lohja  300€
Tennilä Tanja, Rovaniemi  500€
Tervakangas Hanna, Oulu  300€
Öhman Sirkka, Rovaniemi  500€

KEVÄÄN 2012 APURAHAT



36    |    Pinsetti 2/2012
Yh

di
st

yk
se

n 
si

vu
t

Yhdysjäsenverkosto 
2012

Kilpijärvi Kirsi-Maria
Oulu/Ppshp/OYS

Palola Jari
Oulainen
Ppshp/Oulaskangas/los

Pulkkinen-Oilinki Mervi
Oulu/Ppshp/OYS

Järvinen Henna
OYS/Avohoitotalo/los

Nieminen Virpi
Pori
Satshp/Satakunnan  ks/los

Pyrhönen Katja
Espoo
Hus/Jorvin sairaala

Lähtinen Anne
Tampere
Hatanpään 
kantasairaala

Ojanen Helena
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/lyhki

Tapola Taina
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/los8

Mäenpää-Suomalainen Kirsi
Vaasa
Vshp/Vaasan ks/los

Kirjavainen Mika
Turku
Varsinais-Suomen shp/TYKS/los Kartano Elisa

Kotka
Kymshp/Kymenlaakson ks

Larikka Kristiina
Rovaniemi
Lapin shp/Lapin ks/los

Räsänen Päivi
Kemi
Lpshp/Länsi-Pohjan ks/los

Alho Sanna
Kokkola
Kpshp/Keski-Pohjanmaan ks/los

Okkolin Tytti
Jyväskylä
Ksshp/los

Hoffrén Iris
Kuopio
Psshp/KYS/los 2

Niskanen Ulla
Kajaani
Kainuun shp/Kainuun ks/los

Holopainen Katja
Hämeenlinna
Khshp/Kanta-Hämeen ks/los

Ikonen Tiina
Mikkeli
Esshp/Mikkelin ks

Lamberg Marita
Joensuu
Pkshp/Pohjois-Karjalan ks/los

Ruohoaho Jenni
Savonlinna
Isshp/Savonlinnan ks

Hovi Jenni
Lappeenranta
Ekshp/Etelä-Karjalan ks

Rostamo Anna-Maija
Seinäjoki
Epshp/Seinäjoen ks

Sirkeinen Marja
Helsinki/Töölön 
plast.kir.leikk.os.
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OPINNOT JA KOULUTUS MinnA iKonen, opintoSihteeri

Koulutukset kotimaassa:
nXII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 
27.-28.9.2012, Oulu
nInfektioiden torjunta / Sairaanhoitajaliitto 
3.9.2012, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 
nAnestesiasairaanhoitajien Syyskoulutus-
päivät / Suomen anestesiasairaanhoitajat ry  
4-5.10.2012, Jyväskylä, Paviljonki
nLeikkaussalisairaanhoitajien valtakunnalliset 
opintopäivät 11-12.10.2012, 
Radisson Blu Marina Palace, Turku
nKliiniset Taidot / Tiedon kautta käytäntöön /
Sairaanhoitajaliitto  14.-15.11.2012, 
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
nOperatiiviset päivät 2012 / Suomen Kirur-
giyhdistys ry 21-23.11.2012, Messukeskus, 
Helsinki

Koulutukset ulkomailla:
n20th UEGF/United European Gastroenterolo-
gy week 20-24.10.2012, 
Amsterdam, The Netherlands
n26th EACTS Annual Meeting / European 
association for cardio-thoracic surgery  
27-31.10.2012, Barcelona, Spain 
nAfPP  2012 48th Congress and Exhibition, 
18.10.2012, The ICC, Birmingham

Jäsenet ovat yhdistyksemme ydin ja 
haluamme panostaa jäsenistöömme.
Löytyisikö työyksiköistänne uusia yh-
dysjäseniä, jotka toimisivat jäsenistön 
ja yhdysjäsensihteerin sekä hallituksen 
välisenä linkkinä. Yhdysjäsenet tekevät 
yhdistystämme tunnetuksi. Voisim-
me verkostoitua ja vaihtaa mielipiteitä 
erilaisista toimintatavoista ja muusta 
ajankohtaisesta. Yhdysjäsenillä on 
mahdollisuus saada 150 euroa/vuosi 
jäsenille suunnattuun toimintaan/vir-
kistäytymiseen. 
   Vuotuisessa yhdysjäsenkokoontu-
misessa voimme tutustua toisiimme 
rennommissa merkeissä ja suunnitella 
tulevaisuutta. 
   Lämpimät kiitokset 5.5. yhdysjäsen-
päivään osallistuneille. Saimme sieltä 
hyviä ehdotuksia tulevaisuuteen. 

Yhteistyöterveisin
Tarja Mäenpää ja Tytti Okkolin
yhdysjäsensihteerit Jyväskylästä
tarja.maenpaa@ksshp.fi, 
tytti.okkolin@ksshp.fi

Yhdysjäsensihteereillä 
on asiaa!

Hei! 

Tammikuussa pidettiin uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous, minun tehtäväkseni 
tuli huolehtia opinto- ja koulutussihteerin teh-
tävistä. Otin uuden pestin innolla ja haasteella 
vastaan. Asun Jyväskylässä ja työskentelen 
keskussairaalan leikkausosastolla. Siellä olen 
työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta, vä-
lillä kävin yksityisellä sektorilla kokeilemassa 
muutaman vuoden, mutta niinhän siinä kävi, 
että palasin vanhaan työhöni. Paljon tarttui 
hyvää noilta vuosilta matkaan ja aina se antaa 
toisenlaista näkökulmaa omaan työhön. 

Kevään apurahat julistettiin haettavaksi 
vuoden ensimmäisessä Pinsetissä ja hake-
muksia tuli runsaasti. Huhtikuun  kokoukses-
sa hallitus teki päätöksen apurahojen saajista. 
Kiitokset kaikille sairaalatarvikeyrityksille, 

jotka olitte jakamassa kevään apurahoja. On-
nea kaikille apurahaa saaneille.

Syksyllä on sitten taas vuorossa uusien apu-
rahojen haku ja niiden, joille ei nyt keväällä 
myönnetty apurahaa, kannattaa syksyllä ha-
kea uudestaan. Muistathan täyttää apuraha-
hakemuksen huolellisesti. Tutkimus- ja kehit-
tämisraha on haettavissa ympäri vuoden. 

Kalenteriin kannattaa merkitä Turun opin-
topäivät, ohjelma on monipuolinen ja mielen-
kiintoinen.

Jos apuraha-asioissa on epäselvyyksiä tai 
muuta kysyttävää,  ota yhteyttä opinto- ja 
koulutussihteeriin, minna.ikonen@ksshp.fi

Työniloa ja kesän odotusta kaikille!
Minna

2014 ja 2015 opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat 
Yhdistys hakee vuosille 2014 ja 2015 opintopäivien järjestäjäpaikka-
kuntia. Jos Teillä on mahdollisuus ja kiinnostusta asiasta, ottakaa roh-
keasti yhteyttä puheenjohtaja Anitaan tai muihin hallituksen jäseniin. 

Vuosi on alkanut vauhdikkaasti kohti kevättä. Toivotan kaikille uusille 
ja vanhoille jäsenille hyviä hetkiä kuluvana vuonna sekä  työn että va-
paan parissa.

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

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

Olen aloittanut uutena jäsenenä hallituksessa ja uutena myös jäsensihteerin pestin.
Jatkan Anna-Liisa Kallion hienosti hoidettua työtä jäsensihteerinä. 
Jäsenanomuksen voi täyttää yhdistyksen kotisivuilla www.forna.org. Mahdollisim-
man huolella täytetyt hakemukset helpottavat jatkossa tarvittavissa yhteydenotoissa.

Jäsensihteeri Sirkka Öhman
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Heart Valve Disease
Urinary Retention

Severe Spasticity
Overactive Bladder

Diabetes
Heart Failure

Tachycardia
Scoliosis

Bowel Control

Bradycardia

Diabetes

Spinal StenosisCoronary Artery Disease

Sudden cardiac arrest
Tachycardia

Degenerative Disc Disease
Chronic Pain Parkinson’s Disease

Heart Valve Disease
Atrial Fibrillation

Essential TremorChronic Sinusitis

Dystonia

Cerebral Palsy

Multiple Sclerosis

Aortic Aneurysms Obsessive Compulsive Disorder

Scoliosis
Bowel Control

Bradycardia

Complex Regional Pain Syndrome

Peripheral Artery Disease

Urinary Retention
Severe Spasticity

Overactive Bladder
GastroparesisHydrocephalus

Meniere’s Disease

At Medtronic, we’re changing what it means to live with chronic disease. We’re creating innovative  
therapies that help patients do things they never thought possible. Seeing our work improve lives is a  
powerful motivator. The more we do, the more we’re driven to push the boundaries of medical technology.

To learn more about Medtronic visit: www.medtronic.fi or www.medtronic.eu
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Innovating for life.
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Haemme joukkoomme innostuneita anestesiahoitotyön 
osaajia syksyllä avattavaan uuteen LyhKi-yksikköön. 
Toimet täytetään välittömästi, vaikka varsinainen leikkaus-
toiminta käynnistyy vasta tulevana syksynä.

Kelpoisuusehtona tehtäviin on terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys. 
Eduksi luetaan erikoistuminen tai suuntautuminen aneste-
siahoitotyöhön ja työkokemus anestesiahoitotyöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtäviin valituilla 
on neljän kuukauden koeaika. Valittujen tulee esittää 
hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon 
aloittamista.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi > Meille töihin > Avoimet työpaikat tai
osoitteeseen Lapin sairaanhoitopiiri, Henkilöstöpalvelut, 
PL 8041, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja antaa ylihoitaja Kaisa Sonkajärvi 040 835 3941 
tai sähköpostitse kaisa.sonkajarvi@lshp.fi

Rovaniemellä 27.4.2012

Lapin sairaanhoitopiiri

2 SAIRAANHOITAJAN TOINTA

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana   
                  8.6.2012  mennessä

 LYHKI-yksikössä               

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluyrityksistä. Tarjoamme monipuolisia terve-
ys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. 
Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. 
Terveystalossa työskentelee 2 900 työntekijän lisäksi noin 3 100 itsenäistä ammatinharjoittajaa.

HAEMME KAMPIN SAIRAALAAN KAHTAHAEMME KAMPIN SAIRAALAAN KAHTA

vakituiseen työsuhteeseen. 
Työt voit aloittaa heti tai sopimuksen mukaan.

Olet etsimämme henkilö, kun sinulla on sairaan hoitajan koulutus 
ja kokemusta instrumentoin nista, etenkin ortopediasta. 

Odotamme sinulta valppautta reagoida nopeasti vaihtuviin 
tilanteisiin sekä jämäkkyyttä. Pystyt joustavasti siirtymään 
tehtävästä toiseen ja osaat työskennellä osana moniammatillista 
tiimiä, joustat sekä työajoissa että tehtävissä.

Tarjoamme sinulle Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevasta 
Suomen suurimmasta yksityisestä lääkärikeskus – sairaalasta 
vaihtelevan ja haasteellisen työn kehittyvässä terveyden huollon 
ympäristössä, ison konsernin edut ja kehittymismahdollisuudet 
sekä mukavan työyhteisön.

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Riitta Alikoski, 
puh 040 559 7877 tai riitta.alikoski@terveystalo.com. 
Odotamme hakemus tasi su 17.6.2012 mennessä: www.terveystalo.com/tyopaikat. 
Liitä siihen myös cv:si ja palkkatoiveesi.

Tervetuloa työkaveriksemme!

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

hoitajaa
sairaan- 
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Heart Valve Disease
Urinary Retention

Severe Spasticity
Overactive Bladder

Diabetes
Heart Failure

Tachycardia
Scoliosis

Bowel Control

Bradycardia

Diabetes

Spinal StenosisCoronary Artery Disease

Sudden cardiac arrest
Tachycardia

Degenerative Disc Disease
Chronic Pain Parkinson’s Disease

Heart Valve Disease
Atrial Fibrillation

Essential TremorChronic Sinusitis

Dystonia

Cerebral Palsy

Multiple Sclerosis

Aortic Aneurysms Obsessive Compulsive Disorder

Scoliosis
Bowel Control

Bradycardia

Complex Regional Pain Syndrome

Peripheral Artery Disease

Urinary Retention
Severe Spasticity

Overactive Bladder
GastroparesisHydrocephalus

Meniere’s Disease

At Medtronic, we’re changing what it means to live with chronic disease. We’re creating innovative  
therapies that help patients do things they never thought possible. Seeing our work improve lives is a  
powerful motivator. The more we do, the more we’re driven to push the boundaries of medical technology.

To learn more about Medtronic visit: www.medtronic.fi or www.medtronic.eu
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Innovating for life.
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 BARRIER® EasyWarm® itselämpiävä aktiivipeite.

Kun peite avataan, se saavuttaa käyttölämpötilan 30 minuutissa. Se ylläpitää keskimäärin 40 °C:n lämpötilaa jopa 10 tunnin 
ajan.

•	 Auttaa estämään hypotermiaa

•	 Helppo ja nopea asettaminen

•	 Helppo käyttää leikkauksen aikana, ennen sitä tai sen jälkeen

•	 Helppo hankkia useammille potilaille, koska lisälaitteita ei tarvita

BARRIER®

EasyWarm®

Täydellinen valinta 

helppoon 

kehonlämmitykseen 

− ennen leikkausta, 

sen aikana ja sen 

jälkeen.

Lisätietoja on osoitteessa www.molnlycke.fi.
Mölnlycke Health Care, Pitäjänmäentie 14, 3.krs, 00380 Helsinki.  
Puh: 0201 622 300. Faksi: 0201 622 310. www.molnlycke.fi 
Mölnlycke Health Care-, BARRIER®- ja EasyWarm® -nimet ja niiden logot ovat Mölnlycke Health Care -yrityskonsernin yhden tai useamman 
yrityksen globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2012). 
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