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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pirjo Törmänen

Rentouttavaa kesän alkua!

Pitkä ja työntäyteinen talvi on takanapäin. Kevätau-
rinko on hellinyt meitä ja rentouttavat kevätlomapäi-
vät ovat haikeita muistoja. Leikkausosastoilla on ollut 
työntäyteinen kevättalvi, ainakin meillä täällä Lapissa, 
jossa kevätturistit työllistävät murtumien ja muiden 
tapaturmien muodossa. Myös muissa Suomen leik-
kausyksiköissä on ahkeroitu pitkät talvipäivät. Kunnat 
ja kuntainliitot vaativat yhä tuloksekkaampaa, laa-
dukkaampaa sekä kilpailukykyisempää leikkaus- ja 
anestesiahoitopalvelua. Potilasaines on raskaampaa, 
leikkaukset monimutkaisempia ja perioperatiivisten 
hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset suuremmat. 

Nämä kaikki yhdessä lisäävät leikkausyksiköiden 
työntekijöiden työtaakkaa ja stressiä. Onneksi kesä-
lomat ovat tulossa. Saamme levätä ja nauttia Suomen 
suloisesta suvesta sekä rentouttaa mieltämme.

Tämän vuoden toisen Pinsetin teemana ovat gyne-
kologia ja urologia. Olemme saaneet kollegoiltamme 
sekä yhteistyökumppaneiltamme tietoamme ja osaa-
mistamme lisääviä artikkeleita kyseisistä aiheista. 

Gynekologiasta löytyy lehdestämme kiinnostavia ja 
monipuolisia artikkeleita. Eturauhassyöpä on miesten 
yleisin syöpiä johon on useita eri hoitomuotoja riip-
puen syövän pahanlaatuisuusasteesta. Tästä saamme 
lukea urologi Matti Säilyn kirjoittamasta artikkelista. 

Otamme myös edelleen vastaan kirjoittamianne ar-
tikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä tms.

Kittilän/Levin opintopäivät lähestyvät. Voitte lukea 
lehdestämme opintopäivien ilmoituksen ja pian avau-
tuvat myös tarkemmat tiedot opintopäiviin liittyvistä 
asioista sekä ilmoittautumislomakkeet FORNAn koti-
sivuilla. Kotisivuilta voitte katsella kuvia opintopäivä- 
paikasta, hotellista sekä opintopäiväpaikkakunnasta. 

Sydämellisesti tervetuloa Lapissa järjestettäville 
opintopäiville!

Nauttikaa kesästä ja muistakaa levätä lomallanne!
      Pirjo

TÄRKEÄÄ:
Kirjautukaa uuteen jäsenrekisteriin ja päivittäkää tietonne !
PINSETIN SIVUILTA 28-29 sekä yhdistyksen kotisivuilta löytyvät ohjeet jäsenrekisteriin uudelleen kirjautumista varten. 
Päivitä tietosi sinne ja muista päivittää myös sähköpostiosoitteesi, koska jatkossa jäsenmaksu maksetaan jäsenrekisterin kautta. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetti-lehden jatkumisen ja muut jäsenetusi.
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AnnA-mAri SAArikoSki
Naistentautien erikoissairaanhoitaja ja kätilö, 
leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja
Obstetristen anestesioiden ja analgesioiden 
vastuuhoitaja
Keski-Suomen keskussairaala

Johdanto

Viimeisimmässä julkaistussa Trends in Ma-
ternal Mortality -raportissa (WHO, UNICEF, 
UNFPA, World Bank) kerrotaan maailmassa 
kuolevan edelleen vuosittain 287000 naista 
raskauden ja synnytyksen aikana. Eniten näitä 
kuolemia tapahtuu Afrikassa päiväntasaajan 
maissa, Indonesiassa, Intiassa, Pakistanissa ja 
Afganistanissa. Vuosien 1990- 2010 välisenä 
aikana kuolleisuus on toki saatu vähentymään 
lähes 50 %. Yksi merkittävimmistä äitikuole-
mien aiheuttajista on synnytyksen jälkeinen 
verenvuoto.

Artikkeli on kirjoitettu mukaillen Suomen 
Anestesiasairaanhoitajat ry:n syyskoulutus-
päivillä Jyväskylässä 4.10.2012 pitämääni 
luentoa.  Artikkeli on julkaistu aiemmin Spi-
riumissa 1/2013 ja siinä esitellään massiivisen 
obstetrisen vuodon hoitokeinoja Keski-Suo-
men keskussairaalassa.

Massiivinen obstetrinen vuoto 

Massiivivuoto tarkoittaa sitä, että potilas me-
nettää yli yhden veritilavuuden ja/tai saa yli 10 
yksikön punasolusiirron 24 h aikana. Synnyt-
täjän massiivivuoto voidaan määrittää myös 
verenvuodoksi, joka on tilavuudeltaan vähin-
tään 50 % veritilavuudesta kolmessa tunnissa 
tai nopeudeltaan yli 150 ml/min (Macphail ja 
Talks 2004). Synnyttäjän massiivisen vuodon 
hoito aloitetaan käytännössä aina viimeistään 
silloin, kun vuoto on 1 500 - 2 000 ml ja se jat-
kuu runsaana. Alatiesynnytyksessä normaa-
liksi vuodoksi on määritelty 500 ml ja sekti-
ossa 1000 ml.

Tilastojen mukaan Suomessa on noin 1/1000 
synnytyksessä henkeä uhkaava verenvuoto. 
Suomen tasolla tämä tarkoittaa vuosittain 
noin 60 synnyttäjää. Meillä Keski-Suomen 
keskussairaalassa hoidetaan vuosittain noin 
3000 synnytystä, joten tilastojen valossa sai-
raalassamme olisi vuosittain kolmessa syn-
nytyksessä henkeä uhkaava verenvuoto. Sa-
moilla päivillä luennoineen Evl Lehtimäen 
mukaan sairaalassamme oli vuoden 2011 ai-
kana yhdeksällä synnyttäjällä massiivivuoto 
(2000 ml tai yli), joista suurin vuotomäärä oli 
5500 ml. 

Tilannearvio 

Kaikki alkaa siitä, että huomataan synnyttä-
jän käyvän kalpeaksi ja liinojen tavallista pu-
naisemmiksi. Ajallisesti tähän ei välttämättä 
kovin kauan mene, kun kyseessä on synnyt-
täjä. Synnyttäjien vuodot voivat olla nopeita ja 
runsaita, ajoittain jopa dramaattisia. Ensim-
mäisenä on selvitettävä vuodon taustalla oleva 
syy. Aiheuttaako vuotoa atonia eli kohtu ei su-
pistu kunnolla? Onko kyseessä istukkareten-
tio eli istukka ei irtoa normaaliin tapaan tai 
irtoaa palasina, jolloin kohtuun jäänyt istukan 
osanen estää kohdun supistumista aiheuttaen 
vuotoja? Vai onko vuotojen syynä repeämä tai 
ruptuura? Lisäksi on pyrittävä nopeaan todel-
lisen vuotomäärän arviointiin punnitsemalla 
alusastian sisältö ja märät liinat.

Kohdun atonian hoito 

Atonia eli kohdun huono supistuminen on 
yksi yleisimmistä obstetrisen vuodon aiheut-
tajista. Itsessään atoniaa aiheuttaa mm. koh-
dun ylivenyttyneisyys, johon voi puolestaan 
olla syynä monisikiöiset raskaudet tai runsas 
lapsiveden määrä. Atoniaa aiheuttavat myös 
synnytyksen poikkeava kulku sekä hyvin 
nopea tai hyvin hidas synnytys. Taustalta voi 
löytyä myös monisynnyttäjyys tai infektiot.

Kohtua supistavat lääkkeet 

Keski-Suomen keskussairaalassa tehtävissä 
sektioissa annetaan rutiinisti kohtua supis-
tavina lääkkeinä kerta-annos oksitosiinia 
(Syntocinon®) 10 IE ja metyyliergometriinia 
(Methergin®) 0,2 mg laskimoon napanuoran 
katkaisun jälkeen. Vuototilanteissa annokset 
voidaan toistaa. Uhkaavissa vuototilanteissa 
useimmiten kuitenkin aloitetaan oksitosiini-
infuusio joko 30 IE tai 50 IE + NaCl 0.9%  500 
ml. Yksistään oksitosiinin annosteleminen 
suurilla annoksilla ei juurikaan tuo lisähyö-

tyä, koska lääke on lyhytvaikutteinen ja sen 
vaikutus loppuu pian infuusion lopettamisen 
jälkeen. Toisaalta oksitosiini voi aiheuttaa 
ongelmia laskemalla potilaan verenpainetta. 
Olisiko oksitosiini-infuusio ja misoprostoli 
(Cytotec®) -tabletit 0,2 mg x 2-4 tbl pr. hyvä 
yhdistelmä? Misoprostolin ongelmana on, että 
sen vaikutus alkaa vasta n. 15-20 minuutin 
kuluttua. Etuna puolestaan on sen pitkä vai-
kutusaika, jopa 4-6 h. Tässä yhdistelmässä ok-
sitosiinin avulla voidaan selvitä alkuvaiheen 
ongelmista misoprostolin hoitaessa loput.

Viimeinen lääkkeellinen keino kohtua supis-
tavien rintamalla on sulprostoni (Nalador®). 
Se ei kuitenkaan sovellu kaikille. Kontraindi-
kaatioina lääkkeen käytölle ovat mm. keuhko-
astma, vaikea hypertensio ja vaikeat maksan 
tai munuaisten toiminnan häiriöt. Ennen sul-
prostonin käyttöä on huolehdittava vaikean 
hypovolemian korjaamisesta. Sulprostonia 
annetaan joko infuusiona laskimoon (Tauluk-
ko 1) tai huuhteluna kohtuonteloon. 

Sulprostonin kontraindikaatiot ja sivuvai-
kutukset ovat samat annosteltaessa lääkettä 
huuhteluna kohtuonteloon. Kohtuhuuhtelussa 
sulprostoni vaikuttaa kuitenkin paikallisesti 
ja aiheuttaa vähemmän systeemisiä vaikutuk-
sia kuin laskimoon annosteltuna. Ennen sul-
prostonihuuhtelun käyttöönottoa tulee huo-
lehtia, että kohtuontelo on tyhjä eikä vuoto 
ole peräisin pehmytosien repeämistä. Huuh-
teluliuoksena käytämme liuosta sulprostoni 
1,0 mg + NaCl 0.9 % 500 ml. Huuhtelu aloi-
tetaan nopeudella 240- 300 ml/h ja jatketaan 
5-10 minuuttia, jonka aikana nähdään, rea-
goiko kohtu toivotulla tavalla. Tämän jälkeen 
huuhtelua jatketaan nopeudella 15- 30 ml/h 
noin 6-8 tunnin ajan. Heräämöseurannassa 
tarkkaillaan vuodon määrää, kohdun pohjan 
korkeutta ja kohdun supistumista.

uu

Vuotava obstetrinen potilas

1. Sulprostoni 0,5 mg + NaCl 0,9 % 250 ml
Tiputusnopeus 250 ml/h, jolloin ensimmäi-
nen annos annetaan1 tunnissa. 
Tällä annoksella kohtu supistetaan.

2. Sulprostoni 0,5 mg + NaCl 0,9 % 250 ml
Tiputusnopeus 80 ml/h, jolloin toinen annos 
annetaan noin 3 tunnissa. Tällä annoksella 
kohtu pidetään supistuneena.

3. Sulprostoni 0,5 mg + NaCl 0,9 % 500 ml
Tiputusnopeus 50 ml/h, jolloin 
kolmas annos annetaan 10 tunnissa.

Taulukko 1. Sulprostoni-infuusio laskimoon Keski-Suomen keskussairaalassa.
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Sulprostonihuuhtelua varten tarvitaan koh-
dun kaavintavälineiden ja huuhteluliuoksen 
lisäksi infuusioautomaattiin sopivat letkut, 
100 cm pitkä kolmitiehanallinen jatkoletku, 
LuerLock® -liitoskappale virtsakatetriin liit-
tämistä varten, 100 ml Record-ruisku ja 3-tie-
virtsakatetri (24Ch/8.00mm/75ml) huuhte-
lukatetriksi (Kuva 1). Sulprostoni-huuhteluja 
osuu yksittäisen hoitajan kohdalle hyvin har-
voin. Öiseen aikaan, kiire- tai hätätilanteessa 
vähintään liitoskappaleen löytyminen isolta 
leikkausosastolta mahdollisimman nopeas-
ti voi tuottaa ongelmia. Tästä syystä kaikki 
sulprostoni-huuhtelussa tarvittavat osat ovat 
koottuina ns. hätälaatikoihin. Samalla peri-
aatteella on koottu hätälaatikoita muihinkin 
erikoisempiin ja harvoin käytettäviin hoito-
menetelmiin kuten kohdun tamponaatioka-
tetreihin, joita käsitellään tässä artikkelissa 
myöhemmin. Meillä näitä erilaisia hätälaati-
koita on valmiina aina kaksi kappaletta kuta-
kin. Niiden sijoituspaikat ovat sektio- ja istu-
kan käsinirroitussaleissa. 

Potilaat, joita hoidetaan joko sulprostoni-in-
fuusiolla tai -huuhtelulla, hoidetaan meillä he-
räämössä anestesiahoitajien toimesta. Hoitajat 
seuraavat mm. lääkkeen vaikutuksia, kohdun 
supistumista ja vuotoa. Hoitopaikkana näillä 
potilailla heräämö on hyvä, sillä sieltä on tar-
vittaessa lyhyempi matka takaisin leikkaussa-
liin kuin teholta. Heräämössä työskentelevillä 
anestesiahoitajilla on lisäksi parempi tuntuma 
synnyttäjien hoitoon kuin tehon henkilökun-
nalla, kiertäväthän meidän sairaalassamme 
kaikki sektiopotilaat heräämön kautta. Anes-
tesiahoitajilla on myös enemmän kokemusta 
verenvuodon korvaushoidosta kuin synny-
tyssalin henkilökunnalla. Vasta, kun vuoto-
tilanne on saatu hallintaan ja sulprostonihoi-
to lopetettu, voimme alkaa suunnitella äidin 
siirtämistä jatkohoitoon synnytysyksikön 
vuodeosastolle. 

Kohdun manipulaatio 

Kohdun manipulaatio suoritetaan vatsanpeit-
teiden päältä. Ideana on saada kohtu supis-
tumaan ja vuoto lakkaamaan. Manipulaatio 
voi olla esim. 5 tai 10 minuutin välein suori-
tettavaa tai se voi olla jatkuvaa. Se, kenet on 
sidottu esim. jatkuvaan manipulointiin, on 
neuvottelukysymys. Tilanteet niin meillä he-
räämössä kuin synnytyssalillakin vaihtelevat 
ja henkilö irrotetaan sieltä mistä se milloinkin 
on helpointa.

Alkoholitamponi 

Vanhan keinon, alkoholitamponin, käyttö-
mahdollisuus tulee myös pitää mielessä. Meillä 
tamponina käytetään välinehuoltokeskukses-
sa juuri meidän tarpeitamme varten pakattua 

ja pussitettua alussukkaa (MS04). Materiaalia 
on pussissa reilut pari metriä. Tekstiili kastel-
laan joko raakaan tai keittosuolalla laimen-
nettuun 70% denaturoimattomaan etanoliin 
operatöörin ohjeen mukaan. Liina pakataan 
tiiviisti kohtuonteloon. Liinaa käytetään vain 
tarvittava määrä ja ylimääräinen leikataan 
pois. Liinan asettamisessa etua on siitä, että 
liina on pitkä ja kapea (vrt. neliön muotoinen 
liina). Erikokoiset kohtuontelot täyttyvät yh-
dellä liinalla, jolloin aikanaan myös poisto-
vaihe on helpompi, kun poistettavana on vain 
yksi tekstiili. Alkoholitamponi vaikuttaa kah-
della eri mekanismilla: tekstiiliosuus huoleh-
tii tamponoinnista ja alkoholi aiheuttaa haa-
vapinnalle vasokonstriktiota. Alkoholia voi 
imeytyä äidin verenkiertoon ja aiheuttaa jopa 
äidin promillien nousua. Maksimikäyttöaika 
alkoholitamponilla on 24 tuntia. Poistohet-
kellä tulee seurata tarkasti, alkaako äiti vuotaa 
uudestaan vai saatiinko vuoto loppumaan.

Kohtua kurovat ompeleet

Mikäli sektiossa kohdun vuodot on kirurgi-
sesti hoidettu, mutta kohtu on edelleen atoni-

sesti vuotava, voidaan laittaa kohtua kurovia 
ompeleita. Ne tehdään pitkällä ja suoralla eri-
koisneulalla (Braun® Safil Guick+ GS51). Idea-
na on ommella kohdusta napakka paketti, jol-
loin vuoto ei pääse kertymään kohtuonteloon. 
Mahdollisia ommeltekniikoita on useita eri-
laisia, mm. B-Lynchin tekniikka, modifioitu 
B-Lynchin tekniikka ja neliöompeleet (Kuva 
2). Sairaalamme synnytyslääkäreiden suosima 
ommel on ”multiple square” eli neliöommel. 
Kurovien ompeleiden tekniikkaa on jouduttu 
onneksi käyttämään erittäin harvoin.

Tamponointikatetrit 

Uusimpiin obstetrisen vuodon hallintakei-
noihin kuuluvat tamponointikatetrit, joilla 
tamponaatio saadaan aikaan joko kohtuun 
tai kohtuun ja emättimeen asetettavilla nes-
tetäytteisillä palloilla. Yksipalloinen tampo-
nointikatetri (Kuva 3) voidaan asettaa joko 
emättimen kautta alateitse ultraääniavustei-
sesti alatiesynnytyksen, istukan käsinirroi-
tuksen tai postoperatiivisesti sektion jälkeen, 
tai sektiossa leikkaushaavan kautta. Ennen 
pallon asetusta on kohtuontelon tilavuus 

Kuva 1. Sulprostoni (Nalador®) -huuhteluun tarvittava välineistö. (Kuvaaja: Anna-Mari Saarikoski)

Kuva 2. Kohtua kurovat ompeleet: A) B-Lynchin tekniikka, B) modifioitu B-Lynchin tekniikka   
ja C) ”multiple square” eli neliöommel. (Kuva julkaistaan Duodecimin luvalla)



Pinsetti 2/2013   |    7

Gy
ne

ko
lo

gi
a 

&
 u

ro
lo

gi
a

määritettävä joko suoralla tutkimuksella tai 
ultraäänellä. Potilas kestokatetroidaan, pallo 
asetetaan kohtuonteloon ja täytetään aikai-
semmin määritettyyn tilavuuteen keittosuo-
lalla (pallon maksimi täyttö 500 ml). Tampo-
naatiovaikutuksen parantamiseksi voidaan 
asettaa lisäksi kohtutamponi emättimeen ja/
tai asettaa tamponointikatetriin 500 g:n veto. 
Kohdun tamponointikatetrilla hoidettavat 
potilaat hoidetaan meillä heräämössä (tai te-
holla) ja pallon maksimikäyttöaika on 24 tun-
tia. Tyhjennys voidaan suorittaa joko kerralla 
tai asteittain seuraten vuototilanteen kehitty-
mistä.

Kaksilumenisessa kohdun ja emättimen tampo-
nointikatetrissa on kaksi täyttöporttia, kaksi 
tyhjennyshanaa sekä tyhjennys- ja huuhtelu-
lumenit (Kuva 4). Sen etuja ovat settiin kuulu-

va vaginapallo ja liukusäädin, jolla kohtupal-
lon ja vaginapallon etäisyyttä voidaan säätää 
sopivaksi anatomisesti erilaisille naisille. Li-
säksi huuhtelulumen mahdollistaa kohtuun 
annettavan sulprostoni-huuhtelun käytön. 
Letkustojen takia kaksilumenkatetri voidaan 
asettaa vain alateitse. Kohtupallo täytetään 
aina ensin. Täyttö aloitetaan 250 ml:llä fysio-
logista keittosuolaa tai Ringerin liuosta. Palloa 
täytetään asteittain tarkkaillen herkeämättä 
tamponaation saavuttamista (täyttövolyymil-
la ≤ 500 ml saavutetaan useimmiten riittävä 
tamponaatiovaikutus). Kohtupallon maksi-
mitäyttö on 750 ml, joka ei ole kliinisesti tar-
koituksenmukainen tai turvallinen kaikille 
potilaille. Tarvittaessa voidaan lisäksi täyttää 
vaginapallo (ad 300 ml). (Kuva 5) Tamponaa-
tiovaikutuksen parantamiseksi katetriin voi-
daan asettaa vielä 500-1000 g:n veto. uu

Istukkaretention hoito

Etiologisesti toiseksi yleisin syy synnytyksen 
jälkeisiin vuotoihin on istukkaretentio. Syitä 
istukan irtoamattomuuteen ja kohdun sisään 
jäämiseen ovat mm. atonia ja istukan poik-
keuksellinen kiinnittyminen kohtulihakseen 
(placenta accreta, jonka syynä voi olla mm. 
toistuvat keisarileikkaukset tai kaavinnat). 

Istukka syntyy yleensä noin parissakymme-
nessä minuutissa lapsen syntymän jälkeen. 
Jos istukka ei ole syntynyt tunnin kuluessa, 
on alettava suunnitella istukan käsinirroi-
tusta ja kohtuontelon kaavintaa. Se, kuinka 
kauan istukan spontaania irtoamista ja syn-
tymistä voidaan odotella, on suoraan verran-
nollista siihen, kuinka runsaasti äiti vuotaa. 
Massiivisti vuotavat istukkaretentiopotilaat 
ovat hätäsektioiden ohella toinen obstetrinen 
potilasryhmä, jotka tulevat leikkaussaliin 
hätätyönä ilman hoidonvarausta. Kohdun 
supistamiseksi ja vuodon hallitsemiseksi kä-
sinirroituksen ja kaavinnan lisäksi käytetään 
kaikkia jo aiemmin esiteltyjä kohdun atonian 
hoitokeinoja.

Repeämien ja ruptuuroiden hoito

Kolmas etiologinen syy vuotoihin ovat re-
peämät ja ruptuurat. Erittäin harvinainen, 
mutta mahdollinen, on kohturepeämä (ute-
rusruptuura) esimerkiksi voimakasenergisen 
vamman yhteydessä. Aikaisempien toistuvien 
sektioiden tai muiden kohtulihakseen kohdis-
tuvien leikkauksien seurauksena voi kohdun 
seinämä oheta arpialueelta raskausaikana 
ja johtaa fenestraatiotilanteeseen. Tällainen 
ohentunut kohdun seinämä voi revetä pikku-
hiljaa tai kovia kipuja aiheuttaen supistusten/
synnytyksen yhteydessä. 

Kuva 3. Yksipalloinen kohdun tamponointikatetri (Bakri®) kohtuontelossa. (Kuva julkaistaan Cook Medi-
calin luvalla)

Kuva 4. Kaksilumenisen kohdun ja emättimen tamponaatiokatetrin 
(Ebb®) osat. (Kuva julkaistaan Steripolarin luvalla)

Kuva 5. Kaksilumeninen tamponaatiokatetri 
(Ebb®) paikoilleen asetettuna. (Kuva julkaistaan 
Steripolarin luvalla)
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Alatiesynnytyksessä/imukupissa synnyttäjä 
voi revetä kohdunsuulta, emättimen seinä-
mästä tai välilihasta aina peräaukon sulkijali-
haksen (sphinkterin) täydelliseen repeämään 
asti. Repeämän laajuus/suuruus puolestaan 
vaikuttaa vuodon määrään ja nopeuteen. Re-
peämiä/ruptuuroita voi tulla myös sektion ai-
kana. Lapsen ulosautossa ohueksi venyttynyt 
kohtulihas voi revetä hankalasti emättimen 
suuntaan tai sivuille, tai vaikeassa ulosautos-
sa voidaan joutua tekemään kohtulihakseen 
apuviiltoja. Näissä tilanteissa on tärkeää saada 
avustavia käsiä kirurgisen vuodon hoitami-
seksi, sillä äiti voi vuotaa nopeasti useita lit-
roja.  

Kohtuvaltimoiden embolisaatio 

Kohtuvaltimoiden embolisaatio on obstetri-
sen vuodon hallintakeino, jonka käyttöä voi-
daan valmistella jo etukäteen ennen sektiota, 
tai jälkikäteen, kun akuutein vuototilanne on 
ohi, mutta leikkausalue vain tihkuttaa. Pre-
operatiivista embolisaatiota käytetään, jos 
vuotovaara arvioidaan suureksi. Esimerkkinä 
tällaisesta on eteisistukka eli istukan kiinnit-
tymispaikka on kohdunsuulla tai jopa kasva-
neena osittain sen sisään. Toinen käyttöaihe 

on istukan poikkeava kiinnittyminen kohtu-
lihakseen tai sen epäily. Magneettitutkimusta 
voidaan käyttää apuna istukan paikan selvit-
tämisessä etukäteen.

Pre-operatiiviseen embolisaatioon menevät äi-
dit valmistellaan heräämössä. Heille laitetaan 
virtsakatetri, arteriakanyyli ja laskimokanyy-
lit. Sitten siirrytään RTG:n angiohuoneeseen, 
jossa paikallispuudutuksessa ja läpivalaisussa 
asetetaan sisäänviejät art. femoralikseen ja 
niiden kautta embolisaatiokatetrit. Katetrit 
kiertävät ristiin, vasemmalta oikeaan art. ilia-
ca internaan ja oikealta vasempaan art. ilia-
ca internaan (Kuva 6). Toimenpiteen aikana 
anestesiahoitaja valvoo äidin vointia (syke, 
verenpaine, hapetus ja kivut) ja lääkitsee (pro-
pofoli, fentanyyli) tarvittaessa. Kätilö valvoo 
vauvan vointia jatkuvalla KTG-seurannalla. 
Kun katetrit ovat paikoillaan, siirretään äiti 
varovasti suoraan leikkaustasolle ja siirrytään 
sektiosaliin. 

Leikkaussali odottaa valmiina; välineet ja 
lääkkeet nukutusta varten (spinaalin laittoa 
varten tarvittava kylkiasento voisi liikauttaa 
katetrin pois paikoiltaan), läpivalaisua varten 
C-kaari ja monitori. Vauvan synnyttyä embo-

lisaatiokatetrien ballongit täytetään, tarkiste-
taan hemostaasi ja embolisaatio suoritetaan 
Spongostan®-varjoaine seoksella. Normaalia 
leikkausryhmää embolisaatiosektioissa vah-
vistaa lastenlääkäri, röntgenlääkäri, lääkin-
tävahtimestari ja röntgenissä useampia rönt-
genhoitajia. Suuri määrä eri ammattiryhmien 
edustajia pitää saada toimimaan saumatto-

Kuva 7. Obstetrisen vuodon hoitokaavio. (Laatija: Anna-Mari Saarikoski)

Verenvuodon toteaminen

Kohdun atonia

Supistavat lääkkeet,
kohdun manipulaatio

Kohtua kurovat ompeleet

Arteria uterinan ligeeraus

Istukkaretentio

Istukan käsinirroitus,
kaavinta

Leikkaus

Arteria iliaca
internan ligeeraus

Repeämät, uterusruptuura

Alatie ja/ tai laparotomia

Vuodon tamponaatio, embolisaatio

Kohdun poisto

Etiologian määritys

Kunnon laskimoreitit + kolloidit

Verinäytteet + verivaraukset

Verituotteiden ja 
hyytymistekijöiden anto

Kuva 6. Kohtuvaltimoiden embolisaatiokatetrit pai-
koillaan. (Kuva julkaistaan Duodecimin luvalla)

uu
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masti yhteen ja olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tästä 
syystä toiminnan tulee olla hyvin koordinoitua ja ohjeistettua. 
Keski-Suomen keskussairaalassa embolisaatioita tehdään vuosit-
tain 3-4, joten rutiinia ei ehdi kehittyä. 

Nykyään meillä on pula toimenpideradiologeista, eikä elektii-
visiä pre-operatiivisia embolisaatioita välttämättä saada tehtyä. 
Tietotaitoa kuitenkin on niin, että saamme vuotoembolisaation, 
muutoin edessä on matka Kuopioon. Vuotavan potilaan siirtämi-
nen tulee olla tarkkaan harkittua, valmisteltua ja tarvittava saat-
tohenkilökunta ja välineet mietittynä. Aikaa siihen, kun potilas 
lähtee meiltä heräämöstä (todennäköisin sijoituspaikka vuotaval-
la obstetrisella potilaalla) ja päätyy Kuopiossa toimenpideradiolo-
gin silmien alle, kuluu 3-4 tuntia. 

Valtimoiden ligeeraukset 

Viimeiset käytettävissä olevat keinot obstetrisen vuotavan po-
tilaan hoidossa ovat valtimoiden ligeeraukset. Operatööri valit-
see suljettavan suonen. Hän voi sulkea joko kohtuvaltimon tai 
lonkkavaltimon sisemmän haaran. Kolmas vaihtoehto on sulkea 
molemmat. Jos nämä valtimoiden sulkemisetkaan eivät helpota 
tilannetta, on lopulta edessä kohdunpoisto. Ainakaan kolmeen 
vuoteen meillä ei ole jouduttu tekemään yhtään kohdunpoistoa 
synnyttäjille.

Aortan kompressio 

Hätäkeino, jota ei tule unohtaa niin synnytyssalilla kuin ei leik-
kaussalissakaan, on aortan kompressio. Sillä voidaan ostaa aikaa 
esim. muiden jo aikaisemmin esittettyjen keinojen valmisteluun 
sekä vuodon korvaukseen tilanteissa, joissa potilaan hemodyna-
miikka romahtaa äkillisen runsaan vuodon seurauksena.

Lopuksi

Obstetrisen vuodon hoito on esitetty kaaviona kuvassa 7. Oleel-
lisinta on pitää mielessä seuraava sääntö: jos yksi keino ei auta, 
ollaan valmiina viivyttelemättä siirtymään ja kokeilemaan seu-
raavaa. n

Kiitokset artikkelin tarkastajille: 
Leena Lavonen, oyl, 
anestesiologian erikoislääkäri
Pauliina Aukee, oyl naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, 
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eijA LAmPeLA
Naistentautien- ja synnytysten erikoislääkäri
Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Morsellaattori on eräänlainen kudospora, 
joka tekee kookkaasta poistettavasta kohtees-
ta pienempiä kudospaloja. Morsellaattoreita 
on kerta- ja monikäyttöisiä, ja niitä käyte-
tään laitteen mukana tulevan, läpimitaltaan 
15 mm:n kokoisen työskentelyportin kautta. 
Morsellaattorin läpi viedään vatsaonteloon 
teräväkärkinen tarttumapihti, jolla tartu-
taan napakasti poistettavaan kudokseen. 
Kun poistettava kudos on kontaktissa morsel-
laattorin pyörivään terään, morsellaattorin 
mekaaninen terä aktivoidaan. Pihtiä vede-
tään ulospäin ja pyörivä terä leikkaa poistet-
tavan kudoksen, joka tulee pihdin jatkeena 
ulos putkimaisina paloina. 

Morsellaattoria käytetään pääasiassa gynekolo-
gisissa toimenpiteissä, kuten laparoskooppisissa 
myooman- ja kohdunpoistoissa. Sitä voidaan 
hyödyntää myös gastrokirurgisissa ja urologisis-
sa toimenpiteissä. Kirjallisuuden mukaan mor-
sellaattoria on käytetty apuna mm. prostataope-
raatioissa, munuaisen, mahalaukun ja pernan 
poistoissa sekä suoliresektioissa.

Morsellaattorin avulla -pienemmillä haavoilla

veitä vieruskudoksia. Tämä onnistuu parhai-
ten, kun morsellaattori asetetaan siten, että 
sen kärki on vatsanpeitteiden suuntaisesti 
lantiossa ja poistettava kudos nostetaan ylös 
ja ikään kuin tarjoillaan morsellaattorille. 
Morsellaattorin työntämistä kudokseen tulisi 
välttää riskien minimoimiseksi. 
 Morsellaattoria ei pitäisi käyttää, ellei olla 
varmoja poistettavan kudoksen hyvänlaatui-
suudesta. 

 
Kohdunpoistoleikkaukset

Kohdunpoistojen menetelmät ovat muuntu-
neet. Alateitse tehtävä vaginaalinen (VH) ja 
tähystyskirurginen (LH) kohdunpoisto ovat 
syrjäyttäneet avoleikkauksen (AH) hyvän-
laatuisen taudin hoidossa. Muutokseen on 
painetta, sillä satunnaistettujen tutkimusten 
meta-analyysi painottaa menetelmävalinnas-
sa VH:ta avoleikkauksen asemesta tai LH:ta, 
mikäli VH ei sovellu. Kohdunpoistot eivät 
näillä näkymin ole loppumassa. Yleisin hy-
vänlaatuinen syy kohdunpoistoon on kautta 
vuosien ollut paine- tai vuoto-oireinen myoo-
makohtu. Laparoskooppisten taitojen karttu-
essa ja välineistöjen kehittyessä yhä suurem-
pia kohtuja voidaan poistaa tähystäen. Tällöin 
usein rajoittavaksi tekijäksi saattaa muodostua 
irrotellun kohdun koko ja se miten se saadaan 
pois vatsaontelosta. Perinteisesti kohtu irrot-
telun jälkeen on poistettu emättimen kautta. 
Hyvin kookkaan kohdun poistaminen emätti-
men kautta ei onnistu ilman, että se pilkotaan.  
Vaihtoehtoina on tuolloin pienentää kudosta 
pilkkomalla saksin tai käyttää morsellaattoria. 
Kookkaan, kovan myoomakohdun pilkkomi-

nen saksilla on hidasta ja henkilökunnan er-
gonomiaa ajatellen haastavaa. Morselloinnin 
avulla säästetään saliaikaa ja toimenpiteen 
aikana työasennot säilyvät hyvinä. 

Suurin osa myooman poistoista, joissa koh-
tu on tarkoituksena säästää, voidaan myös 
suorittaa vatsaontelon tähystysleikkauksella. 
Tällöin irroteltu myooma saadaan helpoi-
ten poistettua vatsaontelosta morsellaattoria 
apuna käyttäen.  Kaikki myooman palat pi-
tää poistaa vatsaontelosta huolellisesti, sillä 
vatsaonteloon tipahtanut myooman murunen 
voi kiinnittyä peritoneumin pintaan ja jatkaa 
siinä kasvuaan. Tällaisia ”parasiittisia” myoo-
mia on tavattu lisääntyvästi morsellaattorin 
käyttöönoton jälkeen. 

Uusimpina tulokkaina morsellaattoriperhees-
sä on hysteroskooppinen morsellaattori. Sen 
avulla voidaan poistaa kohtuontelon poik-
keavuuksia, kuten myoomia, polyyppeja ja 
kohdun väliseiniä.  Laite tekee kohtuontelon 
sisäisestä muutoksesta mekaanisen leikkaus-
teränsä avulla lastuja, jotka laitteen avulla 
imetään ulos. Näin ollen sähkövirtaa ei tar-
vita, joka on laitteen huomattava etu perintei-
siin resektoskooppeihin verrattuna. Huuhte-
lunesteenä voidaan käyttää keittosuolaliuosta, 
jolloin vältytään glysiinin aiheuttamalta hy-
ponatremiariskiltä. Lisäksi vältytään sähkö-
virran lämpövaurioilta muualle kohdunlima-
kalvolle tai vieruskudoksiin. Morsellaattorin 
käytön yhteydessä ei synny ilmakuplia, jotka 
perinteisen resektoskopian yhteydessä voivat 
aiheuttaa näkyvyysongelmia ja jopa ilma-
embolioita. Irroitetut lastut poistuvat saman 
tien laitteen imuun, eivätkä näin ole aiheut-
tamassa näkyvyysestettä. Hysteroskooppi-
sen morsellaattorin haittapuolena on se, ettei 
mahdollisesti syntyviä vuotoja voi laitteella 
tyrehdyttää, eikä sillä voi poistaa niin sanot-
tuja tyypin 2 myoomia, jotka sijaitsevat osin 
kohtulihaksen sisällä. Lisäksi laitteiston käyt-
tö on tällä hetkellä vielä melko kallista perin-
teisiin resektoskooppeihin verrattuna. 

Lääketieteellisten laitteiden kehitystyö tähtää 
potilasturvallisempiin ja työntekijäystävälli-
sempiin menetelmiin. Morsellaattori on yksi 
sen synnyttämistä kirkkaimmista tähdistä. 
Sen avulla pystytään tekemään pienistä haa-
voista suuria toimenpiteitä aikaa ja voimia 
säästävästi. n

Lähteet saatavissa joko toimituksesta tai suoraan kirjoit-
tajalta.

Suurin saavutettava hyöty morsellaattorin käy-
töstä on se, että ennen avoimen toimenpiteen 
vaatinut kookas poistettava kohde voidaan 
morsellaattoria hyödyntäen hoitaa tähystys-
teitse. Toinen merkittävä hyöty on toimen-
pideaikojen lyhentyminen. Esimerkiksi hyste-
roskooppista morsellaattoria apuna käyttäen 
limakalvon alaisen myooman poistoon kului 
16,4 minuuttia verrattuna resektoskooppisen 
poiston vaatimaan 42,2 minuuttiin.

Morsellaattoria käyttäessä täytyy olla erityi-
sen varovainen ja pidettävä kärki näkyvillä 
koko toimenpiteen ajan, ettei vaurioiteta ter-

Morsellaattorin läpi viety pihti tarttumassa poistet-
tavaan kudokseen.

Morsellaattorin vienti vatsaonteloon.
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johAnnA LAru
naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri
Lapin keskussairaala

Kohtukiinnikkeet muodostuvat kohtuontelon 
toimenpiteen komplikaationa. Kiinnikkeet 
voivat arpeuttaa kohtuontelon osittain tai 
kokonaan, mistä aiheutuu vuotohäiriöitä 
(kuukautisten poisjäämistä, epäsäännollisiä 
vuotoja), syklisiä alavatsakipuja kuukau-
tisvuodon ohjautuessa munatorvien kautta 
vatsaonteloon, lapsettomuusongelmia mu-
natorvien tukkeutumisen ja toistuvien kes-
kenmenojen vuoksi sekä raskauden aikana 
istukan kiinnittymis- ja toimintahäiriöitä. 
Kiinnikkeistä tilannetta kutsutaan Asherma-
nin syndroomaksi.

Kohtutoimenpiteet vaurioittavat 
kohdun limakalvoa

Synnytyksen, keskenmenon tai raskauden 
keskeytyksen yhteydessä tehty kaavinta on 
suurin syy kiinnikkeiden muodostumiselle. 
Suurin riski liittyy synnytyksen jälkeiseen 
kaavintaan, koska kohdun limakalvo on 
tuolloin imetyksestä johtuen vähäestrogee-
nisessa tilassa eikä pääse tilanteen jatkuessa 
paksuuntumaankaan. Myös hysteroskopiassa 
tehtäviin resektioihin (polyypin, myooman, 
kohdun väliseinän poistoon) liittyy kiinnike-
muodostusta. Lisäksi kiinnikkeitä aiheuttavat 
erilaiset kohtuontelon tulehdukset, erityisesti 
genitaalituberkuloosi. Yleisesti esiintyvään 
klamydiaan ei ole todettu liittyvän merkittä-
vää kohtukiinnikkeisyyttä, vaikka kroonistu-
essaan se arpeuttaa munanjohtimet.

Kiinnikkeiden ehkäisy

Nykyään on alettu kiinnittämään entistä 
enemmän huomiota kiinnikkeiden estoon. 
Suosituksena on, että synnytyksen jälkei-
sen residua hoidetaan hysteroskopialla, jossa 
poistetaan kohtuun jäänyt istukankappale re-
sektoskoopilla, jolloin vaurio jää paikalliseksi. 
Kyseessä on kuitenkin usein päivystykselli-
nen toimenpide ja hysteroskopiamahdolli-
suutta ei ole aina käytettävissä, joten kaavinta 
on edelleen yleisin hoitomuoto. Synnytyksen 
jälkeisen kaavinnan jälkeen voi olla järkevää 
käyttää estrogeenia 1-3kk ajan, hypoestrogee-
nisesta tilasta johtuen. Toimenpiteen jälkeen 
kohtuonteloon laitetulla hyaluronihappogee-
lillä (Hyalobarrier) on osoitettu kiinnikeitä 
ehkäisevä vaikutus. Hyaluronihappo hajoaa 

KOHTUKIINNIKKEET JA NIIDEN EHKÄISY

noin viikossa hiilidioksidiksi ja vedeksi, hait-
tavaikutuksia tai allergioita ei valmisteeseen 
ole liitetty. Toinen vastaavalla tavalla toimiva 
aine on hyaluronihapon ja karboksimetyyli-
selluloosan yhdistelmä (Seprafilm), jonka on 
osoitettu ehkäisevän kiinnikkeitä laparosko-
piassa, mutta tulokset kohtukiinnikkeiden 
estosta vielä puuttuvat (tutkimuksia menos-
sa). Erilaisia kohtuun 1-2 viikoksi jätettäviä 
ballongeja (esim. Foleyn kateri) on kokeiltu, 
mutta niistä ei ole riittävää näyttöä ja käyttö 
ongelmallista venytyksen aiheuttamasta pos-
toperatiivisesta kivusta johtuen. Muovikie-
rukkaa (hormonilla tai ilman) 1-3 kuukauden 
ajan on myös kokeiltu, mutta riittävää näyttöä 
rutiininomaiselle käytölle ei ole. Antibiootti-
profylaksian systemaattisesta käytöstä ei ole 
osoitettu olevan hyötyä, mutta raskaudenkes-
keytykseen (joko primaaristi tai lääkkeellisen 
keskeytyksen komplikaation vuoksi tehtävän) 
liittyvän kaavinnan yhteydessä pitäisi Käypä 
hoito –suosituksen mukaan antaa aina antibi-
oottiprofylaksia, joka kattaa myös klamydian: 
toimenpiteen yhteydessä doksisykliini 200mg 
+ metronidatsoli 500mg iv tai edeltävästi toi-
menpidepäivänä atsitromysiini 1g + metroni-
datroli 2x400mg po.

Kuva 2. Vaikea Ashermanin syndrooma kohdunkaulakanavassa ja kohtuontelossa.

Kuva 1. Normaali 
kohdunlimakalvo hys-
teroskopiassa

Lopuksi

Tehokkaimmin kohtukiinnikkeitä estetään 
hyvällä kirurgialla eli pyritään poistamaan 
vain se mikä on pakko, mieluiten näkökont-
rollissa hysteroskopiassa. Jos tämä ei ole 
mahdollista, niin tehdään kaavinta, joka fer-
tiili-ikäisellä pitäisi tehdä kevyesti. Jos kiin-
nikkeitä muodostuu, niin oireilevat hoidetaan 
hysteroskopialla, jossa kiinnikkeet irrotellaan 
aluksi tylpästi ja tarvittaessa saksin. Kohtu-
ruptuuran riski on suurentunut varsinkin vai-
keimmissa tapauksissa, jolloin apuna voidaan 
käyttää vatsanpeitteiden päältä tehtävää kai-
kukuvausta.  Ashermanin syndrooman vuok-
si leikattujen kohdalla uusien kiinnikkeiden 
ehkäiseminen on entistä merkittävämpää ja 
tällöin tulisi viimeistään harkita kiinnikkei-
den estoon tarkoitettuja lääkevalmisteita. n

Lähteet:
Heinonen P. Kohtukiinnikkeet ja Ashermanin syndroo-
ma. Duodecim 2010;126:2486-91
Nappi C, Spiezio Sardo A, Greco E et al. Prevention of 
adhesions in gynaecological endoscopy. Human Repro-
duction Update 2007;13(4):379-94
Raskaudenkeskeytys Käypä hoito-suositus, päivitetty 
6.2.2013 a.
Kuvalähde:Wikipedia.
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LT, urologi, osastonylilääkäri
Lapin keskussairaala

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä ja toi-
seksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja vähän 
yli 800 kuolemalla vuodessa –vain keuhkosyöpä 
tappaa enemmän miehiä maassamme. Vuosit-
tain eturauhassyöpään sairastuu n. 4500 suo-
malaista miestä (4719 vuonna 2011) ja vuoden 
2010 lopulla elossa olevia eturauhassyöpäpoti-
laita oli maassamme 39470. Eturauhassyöpään 
sairastutaan tavallisesti varttuneemmalla iällä 
ilmaantuvuushuipun ollessa 65-75 vuotiailla. 

Eturauhassyövän merkkiaineet    
ja seulonta

PSA (prostata spesifinen antigeeni) löytymi-
nen 1970-luvulla ja sen osoittaminen eturau-
hassyövän merkkiaineeksi 1980-luvun alus-
sa on johtanut eturauhassyöpädiagnoosien 
huomattavaan kasvuun. PSA on eturauhasen 
tuottama seriini-proteaasi, jonka tehtävänä 
on pitää siemenneste juoksevana  tehokasta 
hedelmöittymistä varten.
 
Järjestäytymätöntä PSA-seulontaa suoritetaan 
laajalti terveyskeskuksissa ja työterveyshuol-
lossa, vaikka virallista suositusta seulonnoista 
ei ole annettu. Laajan eurooppalaisen seulon-
tatutkimuksen (ERSPC) mukaan seulonta vä-
hensi eturauhassyöpäkuoleman riskiä 29 % 11 
vuoden seurannassa. Seulonnan ongelmaksi 
koetaan kuitenkin se, että seulomalla altiste-
taan terveitä miehiä eturauhasen koepalojen 
ottoon ja siihen liittyviin komplikaatioihin 

(1410 miestä seulottava, jotta vältetään yksi 
eturauhassyöpäkuolema) ja toisaalta löyde-
tään paljon kliinisesti merkityksettömiä etu-
rauhassyöpiä (48 eturauhassyöpää hoidettava, 
jotta vältetään yksi eturauhassyöpäkuolema). 
Kohonnut PSA on joka tapauksessa ylivoi-
maisesti yleisin syy eturauhastutkimuksiin 
hakeutumiseen –oireet ovat tutkimusten 
käynnistäjänä vain noin joka kymmenennel-
lä miehellä. Seulontatutkimuksessa PSA > 4.0 
on ollut indikaatio biopsioihin, ja arvolla 3-4 
biopsioihin on menty, jos tuseerauslöydös on 
ollut poikkeava tai vapaan PSA:n osuus on ol-
lut alle 16 (taulukko 1).

Tarkempia ja parempia merkkiaineita tar-
vitaan ja niitä kehitellään jatkuvasti, mutta 
toistaiseksi PSA on säilyttänyt asemansa yli-
voimaisesti tärkeimpänä tutkimuksena. Virt-
sasta mitattavista merkkiaineista PCA3 and 
TMPRSS2:ERG (T2:ERG) ovat ehkä lupaa-
vimmat uutuudet, mutta toistaiseksi niiden 
käyttö on hyvin marginaalista kohtalaisesta 
ennustearvosta huolimatta.

Paikallisen eturauhassyövän     
hoidot

Paikallisen eturauhassyövän hoidonvalin-
nan ratkaisee koepaloissa löydetyn syövän 
pahanlaatuisuusaste (Gleasonin luokka), syö-
pää sisältävien koepalojen lukumäärä, PSA, 
potilaan ikä ja muut sairaudet, potilaan toive 
ja toki myös hoitavan urologin näkemys. Pai-
kalliset ja solukuvaltaan kiltit ( Gleason ≤ 6) 
eturauhassyövät soveltuvat hyvin aktiiviseu-
rantaan. Aktiiviseurannassa käytetään usein 

ennalta määriteltyä ohjelmaa (esim. PRIAS) 
ja siinä tarkoituksena on tarvittaessa taudin 
muuttuessa äkäisemmäksi tarjota potilaalle 
parantava hoito (leikkaushoito tai sädehoito). 
Jos potilas on kovin iäkäs ja monisairas eikä 
aktiivisia taudin parantamiseen pyrkiviä hoi-
toja nähdä mielekkäänä, voidaan tyytyä ns. 
odottavaan seurantaan (watchful waiting) ja 
hoitaa vain mahdollisesti taudin edetessä il-
maantuvia oireita.

Parantavia hoitoja paikalliseen eturauhassyö-
pään ovat leikkaushoito ja sädehoito, joka voi-
daan antaa kehonulkoisena tai eturauhasen 
sisäisenä (brakyterapia). Leikkaushoidoista 
suurin osa tehdään maassamme jo tätä nykyä 
robottiavusteisena laparoskooppisena prosta-
tektomiana (RALP, kuva 1) ja tähän käytettä-
viä leikkausrobotteja on Suomessa 5 (Helsinki 
2, Tampere 1, Turku 1, Oulu 1). Robottiavus-
teisen tekniikan etuja avoleikkaukseen verrat-
tuna ovat pienempi leikkausvuoto, lyhyempi 
sairaalassaoloaika ja lyhyempi sairausloma. 
Onkologisen tuloksen, leikkauksesta koitu-
van erektiohäiriön tai virtsapidätysongelmien 
suhteen ei merkittäviä eroja eri leikkaustek-
niikoiden välillä ole pystytty osoittamaan. Ro-
bottiavusteisen tekniikan etuna voinee nähdä 
myös sen, että prostatektomiat keskittyvät nyt 
aiempaa isompiin leikkausyksiköihin ja siten 
leikkaavien kirurgien vuosittaiset leikkaus-
määrät nousevat riittävälle tasolle. Paikallisen 
eturauhassyövän hoidossa leikkaushoitoon 
vaikuttaisi liittyvän pitkässä seurannassa sä-
dehoitoa parempi ennuste ja leikkaushoito 
onkin usein hyväkuntoiselle miehelle ensisi-
jainen vaihtoehto. 

Kehonulkoinen sädehoito toteutetaan n. 35 
hoitokerralla siten, että sädeannos hoidon 
lopussa on 70-80 Gy ja hoidon läpivienti tällä 
systeemillä vie noin 1.5 kuukautta. Potilas käy 
hoidoissa peräkkäisinä arkipäivinä ja esimer-
kiksi Lapin sairaanhoitopiirissä tämä tarkoit-
taa sitä, että hoidon ajan potilas asuu viikot 
Oulussa saamassa hoitoa. Sädehoito voi sovel-
tua myös potilaille, jotka ovat leikkaushoitoa 
ajatellen turhan iäkkäitä tai huonokuntoisia. 
Tyypillisimpinä haittavaikutuksina sädehoi-
dosta tulee virtsankulun vaikeutta, tiheävirt-
saisuutta, erektiohäiriötä ja peräsuolen ärsy-
tystä. Lisäksi sädehoidon myöhäishaittoina on 
kohonnut riski sekundaarimaligniteettiin ja 
virtsaputken striktuuraan. Nykyisellä intensi-
teettimoduloidulla tekniikalla sädeannoksen 
suunnittelu ja kohdistus ovat kuitenkin tark-

Eturauhassyövän hoitokeinot

PSA-pitoisuus Eturauhassyövän todennäköisyys
Kokonais-PSA %
0-2 1
2-4 15
4-10 25
yli 10 yli 50
Vapaan PSA:n osuus (%), 
kun kokonais-PSA on 4-10
0-10 56
10-15 28
15-20 20
20-25 16
yli 25 8

Taulukko 1. PSA-pitoisuuden avulla voidaan arvioida riskiä eturauhassyöpään.
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koja ja siten sivuvaikutuksetkin aikaisempaa 
vähäisempiä. Korkeamman riskin eturauhas-
syövässä sädehoitoon liitetään hormonihoito 
usein 2-3 vuodeksi. 

Eturauhasen sisäisessä sädehoidossa (bra-
kyterapia) potilaalle asetetaan yleisanestesi-
assa yhdessä istunnossa välilihan läpi ultra-
ääniohjauksessa säteileviä jodi-125 jyväsiä. 
Brakyterapia soveltuu hyvin erilaistuneiden 
eturauhassyöpien (Gleason ≤ 6) hoitoon poti-
lailla, joiden eturauhasen tilavuus on alle 60 
ml. Eturauhasen ulkopuoleisia haittoja bra-
kyhoidosta tulee kehonulkoista sädehoitoa 
vähemmän. Uudella HDR (High Dose Rate) 
-brakyterapialla voidaan hoitaa myös keski-
korkean ja korkean riskin eturauhassyöpiä. 
Siinä eturauhaseen viedään onttojen neulojen 
sisällä säteilylähde. Eturauhaseen kohdistu-
vat sädeannokset ovat tässä suuria ja hoito 
voidaan toteuttaa 1-2 hoitokerralla. HDR 
-brakyterapia voidaan myös yhdistää keho-
nulkoiseen sädehoitoon korkeamman riskin 
taudeissa ja haittavaikutukset vaikuttaisivat 
olevan siedettäviä. 
 

Levinneen eturauhassyövän hoito

Kun eturauhassyöpä kasvaa eturauhasen kap-
selin läpi lähielimiin tai se lähettää etäpesäk-
keitä joko paikallisiin imusolmukkeisiin tai 
muualle elimistöön, tauti ei ole enää paran-
nettavissa kirurgisesti tai paikallisella säde-
hoidolla. Levinneen eturauhassyövän hoidos-
sa käytetään tavallisimmin kastraatiohoitoa, 
joka toteutetaan joko LHRH-analogipistoksin 
tai tekemällä potilaalle orkiektomia. Testoste-
roni toimii eturauhassyövälle polttoaineena 
ja ilman testosteronia syövän eteneminen py-
sähtyy. Valitettavasti vaste kastraatiohoidolle 
menetetään tyypillisesti muutamassa vuodes-
sa, koska syöpäsolut sopeutuvat uuteen tilan-
teeseen ja kehittävät keinoja kiertää hoidoilla 
aiheutettu testosteronivaje. Kastraatioresis-
tentissä eturauhassyövässä edetään potilaan 
yleiskunnon salliessa valikoiduilla potilailla 
solunsalpaajahoitoihin, joiden avulla saavu-
tetaan muutaman kuukauden elinaikaetu ja 
toisaalta oireiden lievitys.
 
Markkinoille on vast’ikään tullut myös uusia 
hormonilääkkeitä (abirateroni ja enzalutami-

di), joilla saadaan hoitovastetta myös kastraa-
tioresistentissä eturauhassyövässä. Virallinen 
indikaatio molemmille lääkkeille on solun-
salpaajahoidon jälkeen, mutta uusimpien tut-
kimusten mukaan niistä olisi hyötyä myös 
heti ensivaiheen hormonilääkityksen pettä-
essä ennen sytostaatteja. Suomessa näiden 
lääkkeiden määräämisestä vastaa toistaiseksi 
syöpälääkäri. Kastraatioresistentissä eturau-
hassyövässä ennuste on uusista lääkkeistä 
huolimatta huono. 

Parempia merkkiaineita eturauhassyövän diag-
nosoinnin avuksi ja seurantatarkoitukseen tar-
vittaisiin. Leikkaus- ja sädehoito ovat viime 
vuosina kehittyneet ja tuleville vuosille on 
odotettavissa lisää välineitä niin paikallisen 
kuin edenneenkin eturauhassyövän hoitoon. 
Lääkekehitystä tehdään jatkuvasti ja metasta-
soituneen taudin hoitoon on odotettavissa uu-
sia valmisteita. Valtaosa paikallisista pienen 
riskin syövistä tullaan jatkossakin hoitamaan 
aktiiviseurannalla. n

Lähteet saatavissa joko toimituksesta tai 
suoraan kirjoittajalta.

Kuva 1. Robottiavusteinen laparoskooppinen prostatektomia on Suomessa jo avointa radikaalia prostatektomiaa yleisempi toimenpide. 
A) Porttien asettelussa on oltava tarkkana, yksi portti on assistentille ja loput robotille. B) Robotin ja assistentin kädet valmiina leikkaukseen. 
C) Robottia ohjataan erillisestä ohjausyksiköstä. D) Eturauhanen irrotettuna. Kuvat dos. A. Rannikko, HUS. 

A. B.

C. D.
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Peijaksen sairaalan leikkaus- ja anestesiaosasto

Peijaksen sairaala on Suomen suurin urologi-
nen yksikkö. Urologisia toimenpiteitä tehtiin 
vuonna 2012 yhteensä 2566 kpl, leikkausosas-
tolla 1321 kpl, päiväkirurgian yksikössä 1245 
kpl. Päivystyksiä näistä toimenpiteistä oli 277 
kpl. PCNL -toimenpiteitä tehtiin viime vuon-
na 14 kpl.

Johdanto

Ensimmäisenä suoran tähystyksen munuai-
saltaaseen ja kivien poiston tätä kautta tekivät 
Rupel ja Brown vuonna 1941. Pitkän tauon 
jälkeen vuonna 1976 Fernstöm ja Pettersson 
aloittivat perkutaaniset munuaisaltaan ja pi-
karien tähystykset Göteborgissa. Kehonulkoi-
nen murskaushoito (ESWL) on sittemmin vä-
hentänyt perkutaanisen (PCNL) toimenpiteen 
tarvetta, mutta ei ole kokonaan syrjäyttänyt 
sitä. Tällä hetkellä perkutaanisen munuais-
tähystyksen ja kivien poiston perusteena ovat 
suurimassaiset korallikivet, kovat ja huonosti 
hajoavat kivet sekä pikarien kivet. (Ala-Opas 
2013.) Munuaiskivistä läpimitaltaan alle 
20mm hoidetaan ESWL:llä ja sitä suuremmat 
perkutaanisesti. Alimman munuaispikarin yli 
10mm:n kivet hoidetaan PCNL:llä. (Lindell 
2007.)

Kun PCNL -toimenpiteet siirtyivät Peijaksen 
sairaalaan Meilahdesta vuonna 2010, urolo-
giset vastuuhoitajat kävivät Meilahden leik-
kausosastolla tutustumassa toimenpiteisiin. 
Saimme korvaamatonta apua kollegoiltamme 
Meilahden sairaalasta sekä opetuksen että 
ohjeiden muodossa. Lisäksi ensimmäisissä 
PCNL -toimenpiteissä oli mukana osaava uro-
loginen hoitaja Meilahden leikkausosastolta.

Koska toimenpiteitä tehdään vuositasolla vä-
hän, niitä tekee vain yksi asiaan erikoistunut 
urologi. Toimenpiteeseen vihkiytyneitä radio-
logeja on kaksi, ja he tulevat Meilahden sai-
raalasta mukaan PCNL -toimenpiteeseen.

Perkutaaninen nefrolitotomia (PCNL) 
vaatii moniammatillista yhteistyötä leikkaussalissa

Toimenpide vaatii moniammatillista yhteis-
työtä leikkaussalissakin, sillä itse toimenpi-
teessä on normaalin leikkaustiimin lisäksi 
mukana radiologi ja häntä avustava röntgen-
hoitaja.

Salin varustelu 

Leikkaustasoon varustetaan jalkatelineet 
kystoskopian gynekologista asentoa varten 
ja saliin suorat jalkaosat leikkauksen PCNL-
vaiheeseen. Potilaalle varataan vatsa-asennon 
ajaksi hengitystyynyt sekä peilillä varustet-
tu pään erikoistuki, josta potilaan kasvoja ja 
hengitysputkea voidaan valvoa toimenpiteen 
ajan (tätä ei tosin aina voida käyttää, jolloin 
tavallinen vaahtogeelinen reikätyyny ajaa sa-
man asian). Leikkaustasolle asetetaan poikki-
lakana valmiiksi potilaan kääntöä varten. 

Läpivalaisukone, urologisia tähystyksiä var-
ten varusteltu endoskopiatorni, kivenmurs-
kauslaite sekä tarvittavat imulaitteet asetetaan 
paikoilleen jo ennen potilaan saapumista sa-
liin. Röntgenhoitaja tuo mukanaan radiologin 
käyttämän ultraäänilaitteen ja kertakäyttöi-
sen punktiovälineistön.

Toimenpiteen kulku

Itse toimenpide on kaksivaiheinen. Urologi 
aloittaa kystoskopialla jolloin potilas on gy-
nekologisessa asennossa. Hän asettaa ureter-
katetrin (no. 8) pyeloureteraaliseen junktioon. 
Paikka varmistetaan läpivalaisussa ruiskutta-
malla Optiray 240 varjoainetta ja NaCl 0,9% 
50/50 laimennoksena ureterkatetrin kautta 
munuaisaltaaseen.  Ureterkatetri estää kiven-
murusten ja huuhtelunesteen pääsyä ureteriin 

ja mahdollistaa munuaisaltaan laajenemisen. 
Potilaalle laitetaan virtsakatetri johon ureter-
katetri kiinnitetään teipillä. Kystoskopiapeit-
telyt puretaan ja näin leikkauksen ensimmäi-
nen vaihe on päättynyt.
        
Leikkaustason gynekologiset telineet vaih-
detaan suoriin jalkaosiin. Potilaan kääntöön 
osallistuu leikkaustiimin lisäksi mahdolli-
suuksien mukaan myös lääkintävahtimestari 
ja vapaana olevaa henkilökuntaa. Potilaan 
kädet tuodaan kylkiin ja potilaan päälle laite-
taan poikkilakana. Se ja tasolla potilaan alla 
oleva poikkilakana kiedotaan tiukasti poti-
laan ympärille, ja näiden avulla potilas kään-
netään helposti vatsalleen. Potilaan hyvään 
asentoon (mm. hengitystyynyt) tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota sillä seuraava vaihe voi 
kestää tunteja. Tässä vaiheessa asennonlaittoa 
varmistetaan että potilas on riittävän alhaalla 
leikkaustasolla niin, että koko munuainen nä-
kyy läpivalaisussa. Lisäksi on huolehdittava, 
että ureterkatetriin yhdistetty varjoaineruisku 
jää jalkopäähän valvovan hoitajan saataville. 
Radiologi varmistaa ultraäänellä munuaisen 

Ureterkatetrin kautta ruiskutetaan tarvittaessa 
varjoainetta munuaispelvikseen punktion helpot-
tamiseksi.  

Saliin varustetaan endoskopiatorni, läpivalaisulaite, uä-kivenmurskain sekä imut.
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ja kiven sijainnin ennen pesua ja peittelyä. Po-
tilas peitellään nefroskopialakanalla, jossa on 
nesteenkeräyspussi.

Radiologille varataan steriiliä NaCl 0,9%, 
Optiray 240 varjoainetta raakana sekä näi-
den 50/50 laimennosta. Radiologi punktoi 
munuaisaltaan käyttäen apuna läpivalaisua ja 
ultraääntä. Punktio tehdään siten, että mah-
dollisimman suuri osa kivestä/ kivistä saa-
daan poistettua yhden punktioreitin kautta. 
Punktioreittejä voidaan tarvittaessa tehdä 
useampiakin. Kun metallineula (20G) on saa-
tu pelvikseen, sen läpi pujotetaan ohjainvaijeri 
ja lisäksi ns.turvakara. Varsinainen dilataatio 
tehdään joko 5-6 Fr metallidilataattoreilla tai 
kertakäyttöisellä, varjoaineella täytettävällä 
ballonkidilataattorilla radiologin harkinnan 
mukaan. Röntgenhoitaja avustaa tarvittaessa 
läpivalaisun käytössä, ja on instrumentoivan 
hoitajan tukena radiologin avustamisessa. 

Kun radiologi on saanut punktioväylän di-
lataation tehtyä ja nefroskoopin paikalleen, 
alkaa urologin osuus.  Instrumenttihoitaja ja 
valvova hoitaja yhdistävät kamerajärjestel-
män, huuhtelunesteen (NaCl 0,9%) poistolet-
kun nefroskoopista nesteenkeräyspussiin ja 
kokoavat ultraääni-huuhtelulaitteen. Yleen-
sä kivet hajotetaan ultraäänimurskaimella, 
minkä etuna on siihen liitetty imulaite, joka 
poistaa samalla tehokkaasti kivimurskaa. 
Isommat kivenkappaleet poistetaan pihdillä. 
Kivien sijainnista riippuen voidaan toimen-
pidettä joutua täydentämään samaa reittiä 
käyttäen fleksiibelillä skoopilla ja esimerkiksi 
kivilaserilla. 

Toimenpiteen lopuksi nefroskoopin läpi pu-
jotetaan nefrostomiakateri (ch 20-22), jonka 
ballonkiin laitetaan glyserolia. Katetri kiinni-
tetään ompeleella. Kun potilas on käännetty 
sänkyyn, poistetaan ureterkatetri, mutta virt-
sakatetri jätetään paikoilleen. 

Anestesia ja heräämöhoito

Toimenpide tehdään yleisanestesiassa. Poti-
laille annetaan antibioottiprofylaksia (yleen-
sä kefuroksiimia 1.5g iv). Anestesialääkärin 
mieltymysten mukaisesti käytetään joko 
kombinoitua anestesiaa tai iv-anestesiaa. Po-
tilas pidetään hyvin unessa ja relaksoituna 
koko toimenpiteen ajan.  Leikkauksen aikana 
potilaan lämpötaloudesta huolehditaan läm-
mitetyin peiton ja ylävartalolle aseteltavalla 
lämpöpuhalluspeitolla. Tasolle asetettavaa 
lämpöpatjaa ei näissä toimenpiteissä voida 
käyttää, sillä se heikentää läpivalaisukuvien 
laatua ja tarkkuutta. 

Heräämössä potilaan vointia, verenpainet-
ta, pulssia, mahdollista verenvuotoa ja nes-
tetasapainoa tarkkaillaan.  Koko vartalolle 
asetettava lämpöpuhalluspeitto pitää potilaan 
lämpimänä. Riittävä kipulääkitys takaa myös 
riittävän hengityksen. Mahdollista pahoin-
vointia lääkitään anestesialääkärien ohjeiden 
mukaisesti. Potilaan siirtyvät jatkohoitoon ki-
rurgiselle vuodeosastolle voinnin mukaan.

Lopuksi

PCNL:n yhteydessä esiintyy harvoin toimen-
piteitä vaativia komplikaatioita (alle 1 %). Näi-
tä ovat mm. vuodot (lievää vuotoa ad 14 %), 
tulehdus, lekaasit, hydrothorax sekä munu-
aisvaurio, joka vaatii nefrektomian. (Oksanen 
2010.)

Urologi työn touhussa.

Potilaan kääntö vatsa-asentoon sujuu helposti 
poikkilakanoiden avulla. 

Kuten kaikki leikkaustoiminta, niin myös 
PCNL toimenpiteenä kehittyy jatkuvasti. 
Tällä hetkellä kehityksen kohteena meillä on 
leikkausasento. Sen sijaan että potilas käänne-
tään vatsalleen kesken toimenpiteen, olemme 
kokeilleet onnistuneesti osittaista lumboto-
mia-asentoa. Potilaan jalat jätetään tällöin 
gynekologisille telineille ja potilaan operoita-
van munuaisen puoli kohotetaan tyynyillä irti 
leikkaustasosta. Asennon edellytyksenä on 
preoperatiivisesti laitettu pyelostooma. Täl-
löin radiologi saa punktoitua munuaisen ja 
dilatoitua punktioväylän ongelmitta. Asento, 
pesut ja peittelyt tehdään kaikki toimenpiteen 
alussa, ja näin urologin aloittaessa kystoskopi-
aa pääsee radiologi samalla aloittamaan ultra-
ääniohjattua punktiota.

Uusi asento sekä helpottaa leikkaustiimin 
työtä että nopeuttaa toimenpiteen kulkua. 
Se on mukavampi potilaalle, se voi vähentää 
anesteettien tarvetta ja on parempi vaihtoehto 
sydän- ja/tai keuhko-ongelmaisille sekä sai-
raalloisen lihaville potilaille. Se on myös tur-
vallisempi potilaan kannalta, sillä intubaatio-
putki on paremmin näkyvillä ja hallittavissa 
toimenpiteen ajan. (Scoffone – Scarpa – De La 
Rosette – Mamoulakis 2008.)
      
PCNL -toimenpiteen tekee leikkaussalisai-
raanhoitajan näkökulmasta mielenkiintoi-
seksi ja haastavaksi sen monimuotoisuus. 
Toimenpiteen alussa ei voi koskaan tietää mitä 
kaikkea tänään tarvitaan. Kaikki osastomme 
urologiset vastuuhoitajat opastavat mielellään 
kollegoita PCNL:n saloihin. Moniammatilli-
nen yhteistyö kaikkien potilaan hoitoon osal-
listuvien kesken sujuu varsin mutkattomasti 
ja joustavasti.  n
 
Lähteet saatavissa joko toimituksesta tai 
suoraan kirjoittajilta. Kuvat: Peijaksen leikkausosasto
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Päivi PoSio
tiedottaja 
Lapin sairaanhoitopiiri / Lapin keskussairaala

Lapin keskussairaalan Lyhki-yksikön uudet tilat 
ovat valmistuneet. Uudistuneet ja laajentuneet 
tilat sijaitsevat keskussairaalan 1.kerroksessa, 
hisseistä astuttaessa vasemmalla

Tilojen suunnittelu, remontointi ja laajenta-
minen aloitettiin kaksi vuotta sitten synnytys-
salien ja äitiyspoliklinikan siirryttyä keskus-
sairaalan 6. kerrokseen. Lyhki-yksikkö toimi 
vuoden ajan väistötilassa.

Päiväkirurgisten potilaiden leikkaus- ja al-
kuvaiheen heräämöhoito on toteutettu aikai-
semmin kokonaisuudessaan keskussairaalan 
leikkaus-ja anestesiaosastolla.  Valmistelu, 
vastaanotto, II heräämö ja kotiutus ovat olleet 
jo aiemmin Lyhki-yksikössä.  Osa päiväkirur-
gisista leikkauksista tehdään jatkossakin kes-
kusleikkausosastolla. 

Nykyaikainen toimintaympäristö

Lyhki-yksikössä toimivat päiväkirurgia, Lei-
ko-potilaiden valmistelu ja vastaanotto, sil-
mäpäiväkirurgia ja silmätutkimus, kipupoli-
klinikka ja hoidonvarauskeskus.

Neljä leikkaussalia, I ja II vaiheen heräämöt, 
tutkimushuoneet ja odotustilat on sijoiteltu 
potilaan hoitopolkua ajatellen.

Uusien tilojen ansiosta eri toiminnot on 
saatu keskitetysti samojen seinien sisälle ja tä-
män toivotaan tuovan toimintaan joustavuut-
ta ja tehokkuutta. 

Lyhkin vetokaksikon osastonylilääkäri Arja 
Ylläsjärven ja osastonhoitaja Marianne Jaa-
kon mukaan toimintaympäristö vastaa nyt 
kehittyvän päiväkirurgian edellyttämää ny-
kyaikaista ja asianmukaista kalustoa ja tila-
suunnittelua.  

Kaiken kaikkiaan keskussairaalassa teh-
dään noin 9500 leikkausta vuodessa, luvussa 
on mukana myös päivystysleikkaukset.

- Uusien tilojen käyttöönotto lisää leikkau-
salikapasiteettia, jolloin pysymme paremmin 
hoitotakuussa. Suunnitelluista leikkauksista 
tehdään sairaalassamme päiväkirurgisina 
nykyisin noin 50 prosenttia ja osuutta tul-
laan varmasti lisäämään jatkossa, arvioi osas-
tonylilääkäri Arja Ylläsjärvi.

Ajanmukaiset ja viihtyisät päiväkirurgian tilat 
Lapin keskussairaalaan

LYHKI =  Päiväkirurgian ja lyhytjälkihoitoisen kirurgian yksikkö
 
Lyhki-yksikkö vastaa keskussairaalan päiväkirurgisten ja Leiko- potilaiden hoi-
dosta. Yksikkö kutsuu, vastaanottaa ja valmistelee potilaat toimenpiteisiin sekä 
huolehtii kotiutuksesta. Leikkaukset tehdään leikkausosastolla tai Lyhkin leik-
kaussaleissa.
 
Päiväkirurginen potilas tulee sairaalaan leikkauspäivänä ja hänet kotiutetaan 
samana päivänä. Päiväkirurginen toimintamalli ja Lyhki-yksikön toiminta aloi-
tettiin Lapin keskussairaalassa vuonna 1996.
 
LEIKO-potilas (leikkaukseen kotoa) tulee leikkaus-päivän aamuna Lyhki-yksik-
köön, jossa tapahtuu toimenpiteeseen valmistelu. Leikkauksen jälkeen jatkohoi-
to tapahtuu vuodeosastolla, josta kotiudutaan voinnin niin salliessa, yleensä seu-
raavana päivänä. LEIKO-toiminta aloitettiin keskussairaalassa vuonna 2004.

Lyhki-yksikön kokonaishenkilökuntamäärä on noin 30 työntekijää: Osastonyli-
lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajat, osastonsihteerit, fysioterapeutit, lääkin-
tävahtimestari, välinehuoltajat ja laitoshuoltajat. 

Keskussairaalan kirurgit ja anestesialääkärit työskentelevät Lyhkin lisäksi muil-
lakin osastoilla.
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Lyhki-yksikön uusien tilojen pinta-ala on 
noin 1200 neliötä. Tilat tulivat maksamaan 
noin viisi miljoonaa euroa, josta remontoin-
nin osuus on kolme sekä kaluston ja laitteiden 
osuus kaksi miljoonaa euroa.

Toiminta uusissa tiloissa         
käynnistyy vähitellen

 Leikkaustoiminta käynnistyy Lyhki-yksikön 
leikkaussaleissa asteittain. Ensimmäiset leik-
kaukset tehtiin tiistaina 13.11. Silmäpäiväki-
rurgia toimii väistötiloissa vielä toistaiseksi ja 
todennäköisesti aloittaa leikkaustoimintansa 
joulukuun puolella. Korva-, nenä- ja kurk-
kuleikkaukset keskitetään Lyhki-yksikköön 
vuoden 2013 alusta. 

Kirurgit tekevät muun muassa olkapää-, 
käsi-, polvileikkauksia sekä tyräleikkauksia, 
silmäpäiväkirurgian suurimpana ryhmänä 
ovat kaihileikkaukset.

Kipupoliklinikalla hoidetaan kroonisesta ki-
vusta kärsiviä potilaita, syöpäpotilaiden ki-
puja ja hankalat leikkauksenjälkeiset kipuon-
gelmat. Myös kivunhallintaryhmät toimivat 
kipupoliklinikan kipuhoitajan vetäminä. Po-
tilaskäyntejä kipupoliklinikalla on noin 1300 
vuodessa.

Keskussairaala on siirtymässä keskitettyyn 
leikkaustoiminnan järjestelyyn ja tämän 

vuoksi Lyhki-yksikköön on muodostettu 
myös hoidonvarauskeskus.  Hoidonvaraus-
keskus ja uusi leikkaustoiminnan ohjausjär-
jestelmä OPERA mahdollistavat muun muas-
sa paremman leikkausaikojen suunnittelun. 
Hoidonvarauskeskus hoitaa tulevaisuudessa 
kaikki leikkaukseen tulevien potilaiden ajan-
varaukset.

- Leikkaustoiminnan integrointi tuo haas-
teita vanhoilla ja uusille ”lyhkiläisille” Parhai-

den toimintatapojen löytyminen vie varmasti 
aikaa, mutta uskomme upeiden tilojen lisää-
vän työviihtyvyyttä ja motivoivan asiantun-
tevaa henkilökuntaamme, toteavat Arja ja 
Marianne.

Tunturikoivikossa puhaltaa     
myötätuuli

Lyhkin uusien tilojen sisustus on suunnitel-
tu ja toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston 
taiteiden tiedekunnan kanssa. Sisustus- ja 
tekstiilimuotoilun maisteriopiskelijoiden Ulla 
Aution, Liisa Karppisen ja Anna Smedsin si-
sustusteemana on tunturikoivikko.

Aloite yhteistyöstä yliopiston kanssa lähti 
osastonhoitaja Marianne Jaakolta ja Lyhkin 
henkilökunnalta.

- Sairaalatilat ovat yleensä valkoisia ja luo-
taantyöntäviä.  Ajattelin, että voisiko yliopis-
tolta löytyä uudenlaista näkemystä tilojen si-
sustamiseen, jotta tilat saataisiin viihtyisiksi. 
Henkilökunta on saanut olla mukana uusien 
tilojen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Tilat 
on otettu jo nyt hyvin myönteisesti vatsaan ja 
olemme saaneet kiitosta rohkeista värien käy-
töstä.

Suunnittelutyön taustaksi Pro gradu tutkiel-
maa tehnyt Ulla Autio kertoo, että tilojen si-
sustamisessa lähtökohtana on pidetty Lyhkiin 
saapuvaa potilasta.

- Tarkkailin potilaiden käyttäytymistä ja 
tein heille kyselyn. Haastattelin myös osaston 
henkilökuntaa ja tutustuin useisiin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. Monesti sairaa-
lassa ja leikkaukseen tulemisessa koetaan 
pelkoa, ahdistusta, väsymistä jne.  Kysymyk-

Polventähystys päiväkirurgisesti. Ortopedi Risto Kemppainen ja instrumenttihoitaja Samuli Marski.
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seksi alkoi hahmottua se, millainen tila tukee 
potilaan oloa leikkauspäivän aikana ja siihen 
lähdettiin sitten vastaamaan.  

- Suunnittelussa huomio kiinnitettiin tut-
kimuksesta kiteytyneeseen kolmeen käsit-
teeseen; laatuun, selkeyteen ja tilanhenkeen. 
Tilassa tehdään hoitotyötä, joka asettaa vaa-
timukset laadulle. Visuaalinen laatu assosioi-
tuu työn laatuun ja lisää näin turvallisuuden 
tunnetta. Selkeys näkyy osastolla irtaimiston 
sijoittelun toimivuutena ja visuaalisina maa-
merkkeinä; kuvioina ja tarkoin harkittuina 
väreinä. Tilanhenki tunturikoivikko teemana 
viestii luonnon läheisyyttä ja eheyttävää vai-
kutusta.

Suunnittelijakolmikon mukaan tunturikoivi-
kossa on haluttu tuoda esiin Lapin luonto eri 
vuodenaikoina.  Tunturikoivikko on kuin yksi 
yhtenäinen teos, joka ohjaa potilaan kulkua 
Lyhkissä. Niin lattialla kuin seinissä kulkeva 
Suunto-opastekuvio johdattaa potilaan kul-
kua toimenpidepäivän aikana.

Yksikön teoksissa Suoja ja Näkymiä elää Liisa 
Karppisen kädenjälki, jolla on haluttu tuoda 
odotustilaan rauhoittavaa henkeä ja arvok-
kuutta. Näkymiä-teoksen valaisu imitoi luon-
non tunnelmia ja siihen voi vaihtaa värimaa-
ilman vuodenaikojen mukaan. 

Anna Smedsin leikkaustilan käytävän seinäl-
lä oleva Yhdessä-teos kuvastaa yhteistyötä ja 
välikäytävässä oleva Tuulessa-teos luo kiirei-
sen ja hektisen osaston käytävälle suojaisan 
levähdyspaikan. Molempien teosten halutaan 
virkistävän tilan käyttäjiä voimakkailla vä-
reillään.

THERE IS A THIN LINE 
BETWEEN INFECTION 
AND SUCCESFUL 
SURGERY.

Ethicon on kehittänyt maailman ensimmäiset 
antibakteeriset ommelaineet haavainfektioriskin 
pienentämiseksi.

Antibakteeriset Plus-ommelaineet estävät bakteerien 
kasvun haavassa ja ommelaineen kolonisaation. 
Huono bakteereille – hyvä potilaillesi.

Lisää tietoja ETHICON-edustajalta tai 
www.ethicon360emea.com

*Wang et al. Systematic review and meta-analysis 
of triclosan-coated sutures for the prevention of 
surgical site infection. Br J Surg 
2013 Mar;100(4):465-73.

YOU ARE WATCHING IT.

Suunnittelijat toivovat, että tilojen värit, muo-
dot ja eri kokojen kontrastisuus sekä yksityis-
kohtien yllättävyys saisivat potilaan kokemaan 
osaston myönteisesti ja huumoripitoisesti.  

Lapsipotilaille on oma nurkkaus magneet-
titauluineen ja leluineen. Sairaalakaveri sini-

rinta kulkee pienen potilaan mukana häntä 
jännittävissä hetkissä. Valmisteluhuoneissa 
ja I heräämössä luonto on tuotu lähelle ja kat-
seenvangitsijaksi seiniin ja kattoihin kiinnite-
tyissä valokuvissa. n

uu
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Potilasturvallisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön (2009) laati-
man Suomalaisen potilasturvallisuusstrategi-
an 2009–2013 mukaan potilasturvallisuuden 
tarkoituksena on varmistaa hoidon turvalli-
suus ja suojata potilasta vahingoittumiselta. 
Potilasturvallisuus koostuu yksilöiden ja or-
ganisaation periaatteista ja toimintamalleista. 
Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuu-
den, lääketurvallisuuden, laiteturvallisuuden 
ja on terveyden- ja sairaanhoidon laadun pe-
rusta. 

STM;n Missio -toiminta-ajatus on, että edis-
tämme potilasturvallisuutta yhdessä. Visio 
eli tavoitetila vuoteen 2013 mennessä on, että 
potilasturvallisuus on ankkuroitu toimin-
nan rakenteisiin ja toimintatapoihin: hoito 
on vaikuttavaa ja turvallista.  Ammatillisuu-
teen kuuluu keskeisesti jokaisen työntekijän 
ja kunkin ammattiryhmän vastuu potilas-
turvallisuudesta sekä sitoutuminen sen edis-
tämiseen arvioimalla ja kehittämällä omaa 
työtään, osaamistaan ja toimintaansa turval-
lisemmaksi.

Sairaanhoitopiirissä toimii potilasturvalli-
suustyöryhmä, joka koordinoi ja toimii oh-
jaus- ja tukiryhmänä. Rinnalla toimivat ris-
kienhallintaryhmä ja tietoturvaryhmä. Tänä 
vuonna aloittaa toimessaan potilasturvalli-
suuskoordinaattori, joka tulee johtamaan po-
tilasturvatyötä sairaanhoitopiirissä.

Lapin sairaanhoitopiirin potilasturvallisuus-
työn kokonaisuus muodostuu turvallisuus-
riskien tunnistamisesta, ennakoinnista ja 
turvallisuutta varmistamista menetelmistä. 
Vastuu potilasturvallisuudesta on johdol-
la, mutta kaikki ammattihenkilöt vastaavat 
omalta osaltaan potilasturvallisuutta edistä-
vien menetelmien käytöstä työssään, niin että 
se on osana päivittäistä toimintaa (sairaanhoi-
topiirin Potilasturvallisuussuunnitelma). 

Toimintayksiköihin on valittu potilasturvalli-
suusvastaavat, joita on koulutettu vuoden 2012 
aikana. He koordinoivat esimiehen johdolla 
yhdessä henkilöstön kanssa osastoille omat 

Tarkistuslista käyttöön tähystystoiminnassa 
toimenpidepoliklinikalla

potilasturvallisuussuunnitelmat. Toimenpi-
depoliklinikan potilasturvallisuusvastaava on 
sairaanhoitaja Pirkko Konu. 

Mallina WHO:n                         
leikkaustoiminnan tarkistuslista

WAPS (World Alliance for Patient Safety) on 
WHO:n potilasturvallisuusliitto, joka on jo 
vuonna 2007 käynnistänyt ohjelman leikkaus-
haittojen minimoimiseksi. Leikkaustoimen-
piteistä on arvioitu vammautuvan seitsemän 
miljoonaa ja kuoleekin miljoona ihmistä. 

Tarkistuslistasta (checklist) voidaan käyttää 
myös termiä muistilista.  Tarkistuslistalla tar-
koitetaan listaa asioista, jotka tulee varmistaa 
tietyssä tilanteessa. Tarkistuslistaa käyttämäl-
lä voidaan vähentää jopa puolet inhimillisistä 
virheistä. Inhimillisten kärsimysten lisäksi 
tarkistuslistalla voidaan vähentää myös kus-
tannuksia, koska sillä voidaan vähentää myös 
hoitojaksoja. 

Tavoitteena oli kehittää tarkistuslista, joka 
voitaisiin ottaa käyttöön maailmanlaajuises-
ti. WAPS:n tarkistuslistan käyttöönottoon 
osallistui anestesiologeja, kirurgeja, hoitajia ja 
turvallisuusaasintuntijoita. Malli on kehitetty 
ilmailualan vuosikymmeniä käytössä olleesta 
check-listasta. 

Vuonna 2009 tutkimusnäytöissä leikkaus-
komplikaatiot ja kuolleisuus vähenivät kol-
mannekseen. Siten näyttö oli tarpeeksi vahva, 
jotta tarkistuslista voitaisiin ottaa käyttöön. 

Listan käyttö on levinnyt ympäri maailman 
ja on muun muassa Iso-Britanniassa pakolli-
nen. Muutamissa maissa vakuutusyhtiöt eivät 
korvaa toimenpiteitä, joissa ei ole käytetty tar-
kistuslistaa.

WHO kannustaa muokkaamaan tarkistuslis-
taa työpaikan olosuhteisiin sopivaksi.  Sosiaa-
li- ja terveysministeriön potilasturvallisuuden 
edistämiseksi perustettu työryhmä on suo-
mentanut WHO:n leikkaustiimin tarkistus-
listan.

Suomessa käyttötutkimus tehtiin valituilla 
erikoisaloilla viidessä eri sairaalassa (Tyks, 
Tays, Hyks ja Vaasan keskussairaala). Tulok-
sien mukaan tarkistuslista käyttö vaikutti 
myönteisesti huolellisuuteen ja tiedon kul-
kuun. Tarkistuslistaa käytetään nyt useissa 
Suomen sairaaloissa. 

Kolmivaiheinen tarkistus

Tarkistuslista koostuu kolmesta osasta: alku-
tarkastus, aikalisä ennen toimenpidettä ja lop-
putarkistus. Listan tarkistaminen vie yhteensä 
noin 2-3 minuuttia. Listan käyttö ei kohdistu 
kirurgiseen ammattitaitoon tai henkilökun-
nan toiminnan sisältöön, vaan koordinoi ja 
tukee koko toimintaa hyvään lopputulokseen. 

Valvira kannustaa ja Halo-neuvottelukunta 
suosittaa tarkistuslistan käyttöä ja kehottaa 
selvittämään vastaavan listan käyttöä kaikilla 
toimenpidealoilla.

Potilasturvallisuuden varmistami-
nen toimenpidepoliklinikalla

Potilasturvallisuuskoulutuksen myötä on 
toimenpidepoliklinikalla mietitty koko hen-
kilökunnan kanssa, miten varmistamme 
potilasturvallisuutta tähystystoimenpiteissä. 
Polikliininen tähystystoiminta on nopea-
tempoista ja itsessään jo tarkkuutta vaativaa 
teknisesti monivaiheista, mutta päähuomio 
on aina potilaan yksilöllisessä ohjauksessa. 
Hyvin opittujen töiden tekeminen tutussa 
ympäristössä on pääosin tiedostamatonta, 
ulkopuolinen keskeytys voi häiritä suoritusta 
ja altistaa poikkeamalle. Muistilistan käyttö 
jäsentää riittävän monipuoliseen tarkasteluun 
toimenpiteen aikana. 

uu

jAAnA hAkoLA
Osastonhoitaja 
Toimenpidepoliklinikka
Lapin keskussairaala

Toimenpidepoliklinikan henkilökuntaa.
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Mallina on ollut keskussairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosastolle räätälöity leikkaustoimin-
nan tarkistuslista, jota lähes sellaisenaan 
voidaan käyttää yksikkömme polikliinisissa 
pienkirurgisissa toimenpiteissä. Ylilääkäri 
Kyösti Haatajan mukaan LAO:lla leikkaus-
toimenpiteissä sitä käytetään jo 90 %;sti. 
Vastavuoroisesti tähystysten tarkistuslistaa 
voidaan käyttää leikkaus- ja anestesiaosastolla 
tehtävissä tähystyksissä.

Tarkistuslistan/muistilistan käyttö ei ole po-
liklinikallamme uutta sillä muun muassa 
ERCP lomakkeessa ja peg-potilaan kotihoito-
ohjeessa on ns. tarkistuslista, jolla varmis-
tetaan potilaan valmisteluissa huomioitavat 
oleelliset asiat ja oleellinen tieto potilaasta on 

tähystystiimin tiedossa ennen tiedossa en-
nen tutkimusta/toimenpidettä. Peg-potilaan 
ohjevihkosessa on takasivulla tarkistuslista 
preoperatiivista toimintaohjeista, joita anne-
taan ko potilasta hoitavalle yksikölle aikaa 
soitettaessa.

Tähystystoiminnan tarkistuslistassa on kolme 
vaihetta: ”Tähystykseen valmistautuminen”; 
välineistö, lääkkeet ja erityistoimenpiteisiin 
varautuminen, ”Tähystyksen alussa”; kun po-
tilas on paikalla mm. potilastietojen tarkistus 
ja kolmas vaihe ”Tähystyksen jälkeen”; var-
mistetaan potilasohjeet, kirjaukset, dg ja toi-
menpidekoodit.

Tähystysten tarkistuslista on laadittu hoito-
henkilökunnan kanssa ja tarkastettu myös 
tähystyksiä tekevien lääkärien kanssa. Listaa 

muokatessa on samanaikaisesti tarkasteltu 
tähystystoiminnan koko prosessia ja kirjat-
tu tarkistusta/varmistusta vaativat toimin-
not. Tarkistuslistan ensimmäisessä vaiheessa 
hoitaja tarkistaa tarvittavat välineet ja toisen 
vaiheen aikana tähystyslääkärin kanssa tar-
kistetaan kakkos- ja kolmosvaiheet. Kirurgin 
poissaolo ei estä ykkösvaiheen (sisäänkirjau-
tumisvaiheen) tarkistusten suorittamista. 

Olemme ottaneet tarkistuslistan testauskäyt-
töön helmikuussa 2013, kokemuksia siitä kir-
jaamme osastopalavereissa kevään aikana.  
On selvää, että tarvitaan aikaa ja tottumusta 
oppia käyttämään tarkistuslistaa ja se vaatii 
myös johdon sitoutumista. Tavoitteena on, 
että siitä tulee osa normaalia hoitotyön toi-
mintaa. n

uu

Tähystykseen valmistautuminen Tähystyksen alussa Tähystyksen jälkeen

Tähystysvälineistö ja testaus
•	 tähystin	
•	 imulaite
•	 huuhtelupumppu		(Aqua)
•	 diatermia/argon	+	välineet
•	 hiilidioksidiannostelija
•	 paikanninlaite
•	 näytteenottovälineet

Kuvausvalmius

Potilaalta on varmistettu
•	 henkilöllisyys
•	 tutkimus
•	 ohjeiden	noudattaminen	
      (ravinnotta olo, tyhjennykset)
•	 allergiat
•	 perussairaudet	tiedossa
•	 vuotovaaraa	aiheuttavat	lääkkeet

Näytteet merkitty

Lääkkeet ja muut aineet
•	 i.v	lääkkeet	
•	 polyypin/muutoksen	nosto-
      ja merkitsemis-aineet
•	 vuodontyrehdytys
•	 puudutusgeeli	ja	-spray

Laboratoriovastaukset huomioitu, 
esim.INR

Suulliset ja kirjalliset potilasohjeet

Lisähappi (viikset, maski)

Pulssioksimetri

Polttolaite (diatermia, arcon)
•	 tahdistin
•	 proteesit/metallit	kehossa

Kirjaukset 
potilasasiakirjoihin (esko)

Käyntitodistus

Erityistoimenpiteet 
•	 varix-ligaatio,	dilataatio,	peg,	
     vuoto, EMR, ESD

Paikanninlaite (EI käytetä, jos)
•	 tahdistin
•	 raskaus	(fertiili-ikäiset	naiset	)

Jatkohoitoon liittyvät määräykset
•	 tarkkailu/kotiutus
•	 vastaanotto
•	 ajanvaraus

Erityistä huomioitavaa potilaan hoidossa Diagnoosit ja toimenpidekoodit 

SVA-todistus

Tarkista tähystimen puhallus (ilma tai 
hiilidioksidi)

Tähystystiimin tarkistuslista



Pinsetti 2/2013   |    21

Mediplast AB
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Timo PALAnder
osastonhoitaja
PKSSK operatiivinen klinikkaryhmä

Päivi Turunen
sairaanhoitaja
PKSSK välinehuolto

Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 
valtakunnalliset leikkaushoitajien opinto-
päivät järjestettiin Joensuussa syksyllä 2010. 
Opintopäivätyöryhmä koottiin PKSSK:n leik-
kaustoiminnan piirissä työskentelevistä hen-
kilöistä. Meitä oli tiiviissä ydinryhmässä 11 
henkilöä ja opintopäivien aikaan töissä auttoi 
laajempi joukko. Opintopäivät saivat hyvää 
palautetta niin osallistujilta kuin Yhdistyksen 
hallitukseltakin. Suomen leikkausosaston sai-
raanhoitajat ry:n hallitus myönsi opintopäivä-
työryhmälle sääntöihinsä perustuvan opinto-
apurahan. Tämän apurahan turvin Joensuun 
työryhmä pystyi järjestämään tammikuulle 
2013 opintomatkan Berliiniin. Käytännön 
järjestelyihin osallistui BBraun Medical’in 
asiakkuuspäällikkö Kari Puhakka, jonka ys-
tävällisellä avustuksella lennot, majoitus ja 
sairaalavierailu järjestyivät. 

UKB - tapaturmasairaala

Saimme kunnian vierailla Berliinin suurim-
massa tapaturmasairaala Unfallkrankenhaus 
Berliinissä (UKB). Välinehuollon osaston-
hoitaja, esimies Cornelia Neumann kierrätti 
meitä sairaalan välinehuollossa ja leikkaus-
osastolla.  Koska Cornelia Neumann puhui 
ainoastaan saksaa, tulkkasi BBraunin saksa-
lainen myyntipäällikkö Karin Hetzel ystäväl-
lisesti meille kaiken englanniksi.

Välinehuoltokeskus

UKB:n välinehuoltokeskus tuottaa palvelut 
oman sairaalan lisäksi kahdelle muulle sai-
raalalle sekä 27 muulle yksikölle. Välinehuol-
tokeskuksesta omistaa sairaala 51 % ja 49 % 
Aesculap SteriLog GMBH. Välinehuoltokes-
kus on auki 24 tuntia 7 päivänä viikossa ja vä-
linehuoltajat työskentelevät kolmessa vuoros-
sa. Kerrallaan vuorossa on 4-5 työntekijää. 
Ennen pääsyä välienhuollon varsinaisiin tiloi-
hin, vaihdoimme sairaalan tapojen mukaises-
ti sairaalan marjapuuron väriset suojavaatteet 
yllemme. Sairaalassa suojavaatteiden väreillä 
osoitetaan mihin ammattiryhmään henkilö 
kuuluu.

Opintomatka Berliiniin

Kierroksemme alkoi ns. puhtaalta puolelta 
eli työhuoneesta, jonne kaikki instrumentit 
tulevat pesukoneiden kautta. Instrumentit 
tarkistetaan, nivelet öljytään ja korit sekä setit 
kootaan ohjeiden mukaisesti. Kaikki leikka-
uksessa käytetyt ruuvit, levyt yms. täydenne-
tään välinehuollon toimesta.  Välinehuollossa 
oli hiljattain otettu käyttöön atk-pohjainen in-
strumenttien seurantaohjelma, josta käy ilmi 
instrumenttikorin sisältö. Lisäksi ohjelman 
avulla pystytään seuraamaan mm. instru-
menttikorien läpimenoaikaa välinehuollossa 
sekä instrumenttien ja korien sen hetkistä 
sijaintia. Viivakooditunnisteiden avulla tun-
nistetaan helposti minkä sairaalan, osaston 
tai yksikön instrumenttikorista on kyse. 
Tarkistetut valmiit välineet pakataan steri-
lointia varten. Vallitseva omistussuhde lienee 
syy, että välinehuollossa pakattiin lähes kaik-
ki instrumentaatio Aesculapin containerei-
hin (metallisiin sterilointilaatikoihin). Meillä 
enemmän käytössä olevaa sterilointipaperiin 
tai sterilointipusseihin pakkaamista tapahtui 
varsin vähän. 

Valmiit korit ja pussitavarat kootaan kokonai-
suuksiksi sterilointivaunuihin ja toimitetaan 
steriloinnin jälkeen suoraan yksiköihin, jotka 
ovat näiden välineiden käyttäjiä. Välinehuolto 
ei varastoi steriloituja tuotteita omiin tiloihinsa.

Leikkausosastolta välineet palautuvat käytön 
jälkeen kuljetusvaunuissa takaisin väline-
huoltoon ja ns. likaiselle puolelle. Likaisella 
puolella työskentelevä välinehuoltaja tarkis-
taa ja kuittaa instrumentit saapuneeksi vä-
linehuoltoon. Näin pystytään seuraamaan, 
palaavatko kaikki lähetetyt välineet takaisin. 
Pesukoneiden kautta kaikki instrumentit sekä 
containerit palaavat takaisin puhtaalle puolel-
le, josta kierroksemme alkoi.

Välinehuolto näytti toimivan varsin tehok-
kaasti, vaikka se toimikin varsin pienissä ti-
loissa verrattuna oman sairaalamme väline-
huollon tiloihin. Välinehuollossa ei myöskään 
ollut käytössä automatiikkaa välineiden siir-
tämistä varten, vaan työ tehdään käsivoimin. 
Tosin tähän oli tulossa muutosta, sillä ikku-
noista näimme uuden rakennuksen, johon oli 
tulossa uusi isompi välinehuolto kuljetuslin-
jastoineen.

UKB leikkaussalit, saksalaista 
täsmällisyyttä

Leikkaussaleissa ei saanut valokuvata. Salit oli 
jaettu kahteen viiden salin blokkiin, eli käy-
tettävissä oli yhteensä kymmenen salia. Salit 
oli varusteltu leikkaustyyppien mukaisesti, 
käsikirurgian sali, neurokirurgian sali, tähys-

Opintopäivätyöryhmä UKB – sisäänkäynnin edessä. UKB:ssa on vuosittain noin 800 helikopterilla tehtävää 
potilaskuljetusta. Sairaalan katolla on asianmukaiset tilat tälle toiminnalle.
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tyskirurgian sali jne. Varusteiden ja tarvikkei-
den määrä vaikutti hyvin pelkistetyltä ja salit 
olivat myös tilavan oloisia, kun saleissa ei ollut 
ylimääräistä varustusta. 

Peittelymateriaalina käytettiin monikäyttöis-
tä mikrokuitupeittelyä. Leikkausalueen pesun 
suoritti kirurgi steriilein välinein steriiliksi 
pukeutuneena. Minkäänlaista kiireen tunnel-
maa ei ollut aistittavissa. Saleissa, joihin pää-
simme käytävän ikkunoista kurkistamaan, 
työt näyttivät sujuvan suunnitelman mukaan. 
Yhtä vaihtoa pääsimme seuraamaan. Salin 
seuraava potilas oli jo valmiina induktioti-
lassa, yhden oven takana salista, odottamassa 
edellisen potilaan herätystä ja siirtoa.

Langenbeck - Virchow talo, histo-
riaa ja nykyaikaa

UKB – sairaalavierailun jälkeen siirryim-
me Berliinin keskustan tuntumassa, keskellä 
Charite’ -yliopistosairaalan suurta aluetta, 
toimivaan Langenbeck - Virchow taloon. Talo 
on rakennettu 1910 ja on nyttemmin upeasti 
restauroitu entiseen asuunsa. Talossa toimii 
useita lääketieteellisiä yhdistyksiä ja BBraun / 
Aesculap -akatemia käyttää sitä laajasti kou-
lutustoimintaansa. Saimme tutustua taloon 

Työvaatteen väri kertoo työntekijän työyksikön. Opintopäiväryhmälle esitellään 
välinehuoltokeskusta.

ja sen historiaan sekä nykyiseen toimintaan 
Sabine Prestel-Sijilmassi’n ystävällisellä opas-
tuksella. BBraunilla oli talossa oma näyt-
telytila niin menneisyyden, nykyisen sekä 
tulevaisuuden visioiden ja tuotekehityksen 
esittelemiseksi.

Shoppailua ja syömistä

Matka toteutettiin ”pitkä viikonloppu” -pe-
riaatteella ja näin meille jäi kokonainen lau-
antaipäivä Berliiniin tutustumiseen. Shop-
pailtiin KaDeVe – tavaratalossa ja Berliinin 
muissa liikkeissä sekä tutustuttiin matkailu- ja 
kulttuurinähtävyyksiin. Huolehdittiin myös 
hyvästä ruuasta eikä ilman oluttuoppiakaan 
jääty. Ennen sunnuntain paluulentoa meille 
järjestyi mahdollisuus suomenkieliseen opas-
tettuun kiertoajeluun eri puolilla Berliiniä. 
Saimme hyvän käsityksen kaupungin histo-
riasta ja nykyberliiniläisten elämästä. Erityi-
sesti meille valkeni Berliinin muurin rakenta-
misen, sen varjossa elämisen ja murtumisen 
vaikutus kaupunkilaisten elämään. 

Opettavaisen ja mielenkiintoisen opintomat-
kamme onnistumiseen olivat vaikuttamas-
sa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat 
ry, BBraun Medical ja oma työnantajamme 

PKSSK. Haluamme osoittaa kaikille näille ta-
hoille lämpimän kiitoksen koko opintopäivä-
työryhmämme puolesta. n

Linkkejä:

http://www.ukb.de/
https://global.aesculap-academy.com/go/
http://www.langenbeck-virchow-haus.de
http://www.charite.de/
http://www.bbraun.fi/
http://www.sterilog.de/
http://www.forna.org
http://www.pkssk.fi

Tämä demohuone muuntui helposti laparoskooppiseksi koulutussaliksi, jossa toi-
menpiteitä voidaan harjoitella nukutetuilla eläimillä.

Saksan kirurgiyhdistyksen perustajajäseniä, keskellä seisomassa herrat Langenbeck ja Billroth.

Holokaustin aikana kadonneiden henkilöiden pie-
niä muistolaattoja oli heidän entisten asuintalojensa 
edustalla katukiveyksessä.

Museoitu Berliinin muurin aikainen vartiotorni.
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irmA mäki-jAAkkoLA
Porin terveystalo

Ammatinvalinta voi olla todella vaikeaa. Toi-
saalta sinua houkuttelevat omat haaveet ja 
unelmat. Seuraan lähipiirini nuorten ”taiste-
lua” valintojensa ääressä. Peruskoulun opetta-
jahan minustakin piti tulla. Sukuni naisedus-
tajista moni on valinnut hoitamiseen liittyvän 
uran ja sain pahan autokolarin jälkeen ääret-
tömän hyvää hoitoa OYKS:ssa ja silti vannoin, 
etten menisi kauppikseen enkä sairaanhoito-
oppilaitokseen ja piste. 

OKL:än ovet eivät sitten auenneet ja piipahdin 
välivuotena Oslon lähellä au pairinkin hom-
missa päätyen tunnollisena yhteisvalintojen 
jälkeen Kajaanin sairaanhoito-oppilaitokseen 
hiukan yli 30 vuotta sitten. Ääretön kiinnos-
tus kaikkeen uuteen piti minut kuitenkin 
kyseisen koulun penkillä lukukaudesta seu-
raavaan. Jokaisen käytännön jakson jälkeen 
(lukuun ottamatta sisätauteja ja psykiatriaa) 
tiesin mihin aion erikoistua tulevaisuudessa. 
Leikkausosaston ja anestesiahoitotyön käy-
tännön jaksot olivat viimeisimpinä vakuutta-
en minulle, että sinne minä haluan töihin. 

Pikkuhoitaja perehtyy

Aloitin sijaisuudessa Kainuun Keskussairaa-
lan leikkausosastolla kaimani hyvässä ohja-
uksessa. Oli siellä pikkuhoitajan silmät pyö-
reinä kun taitavat kokeneet hoitajat peittelivät 
kankailla molemminpuolisia suonikohjupeit-
telyitä. Yhdellä hujauksella oli kaksinkertaiset 
liinat levitetty ja jotenkin sinne väliin vielä su-
jahti kosteuseristyskin. Anestesiahoitajat ven-
tiloivat käsin (ja joskus myös jaloin) pitkiäkin 
leikkauksia tunnustellen pulssia sormin ja 
kuunnellen stetoskoopit korvissa verenpainei-
ta. Ensimmäinen kesä meni lentäen.

Seuraava vaihe elämässäni oli perheen perus-
taminen. Puoliso pääsi opiskelemaan Jyväsky-
lään ja siellä olikin seuraava pestini. Yksikkö 
oli hiukan suurempi ja leikkausmäärät myös 
koko ajan kasvussa.  Jatkoin instrumenttihoi-
tajan ja passarin työhön perehtymistä Lailan, 
Päivin, Kaijan, Eilan, Hannelen ja tietenkin 
Marjaanan tehokkaassa ohjauksessa. Yksik-
kö laajeni tulevan kymmenen vuoden aikana 
kaksinkertaiseksi. Siirryimme varallaolo- 
päivystyksestä kolmivuorotyöhön. Leikkaus-
haavat pienenivät avohaavoista tähystyshaa-
voiksi. Teknisiä laitteita tuli koko ajan lisää ja 

tarve hallita aina vain lisää kasvoi koko ajan. 
Perehdytinpä siinä jossain välissä yhden pu-
heenjohtajankin. Vastuualueita jaettiin ja niin 
muodostui ortopedisia, gynen, gastron ja las-
tenhoitajia.  Laajennusten valmistuttua silmät 
ja korvat liittyivät samaan yksikköön. Näitä 
uusia alueita kehitettiin Jaanan, Markun, Si-
nikan, Kirsin, Leena, Eeva-Riitan, Ritvan ja 
monen muun kanssa.

Erikoistumista ja elämäntilanteita

Nyt oli hyvä hetki lähteä erikoistumaan mutta 
minne. Ystävälläni Martinella oli sama aika-
taulu ja hänellä oli kämppä tiedossa Oulussa. 
Minulla oli Oulun seudulla sukulaisia, joten 
päädyimme sitten sinne. Vuosi vierähti yli-
opistosairaalan eri klinikoiden leikkaushoi-
toihin tutustumalla ja palasimme Jyväskylään 
paljon erikoisosaamista mukanamme.  Jäin 
siitä sitten äitiyslomille ja pidinkin niitä oi-
keastaan kaksi melkein perätysten. Kahden 
pienen lapsen kanssa keskittyminen työn ke-
hittämiseen ei aina ollut kovin helppoa.  Siksi 
onkin erityisen tärkeää että työyhteisöissä 
olisi mahdollisuus ottaa huomioon työnte-
kijöiden elämäntilanne. Roolini äitinä antoi 
minulle nyt mahdollisuuden testailla unelmi-
eni kasvattajan tehtäviä. Pääsin työyhteisös-
sä myös opiskelijavastaavaksi ja näin kuinka 
hienoa on seurata nuorten kypsymistä ja ke-
hittymistä. Heitä on ilo tavata opintopäivillä 
ja lukea ammattilehdistä kuinka moninaisiin 
työtehtäviin he ovat päässeet.

Opiskelin itsekin työn ohella päiväkirur-
gista hoitotyötä Mikkelissä Katrin ja britti-
läisten opettajien opinto-ohjelman mukaan. 
Yhteiskunnan hyvinvoinnin hinta alkoi olla 
liian korkea. Etsittiin kohteita missä olisi 
kehitystyöllä mahdollisuus pienentää julki-
sia kuluja. Leikkauspotilaiden hoitoajat piti 
saada lyhenemään. Lyhki ja Päiki –toiminta 
levisi samalla kun leikkaustekniikat kävivät 
säästävämmiksi. Tuli uusia entistä lyhytvai-
kutteisempia lääkkeitä ja potilaitten ohjaus 
oma hoitoon tehostui. Oli hieno olla mukana 
kehittämässä tätä toimintaa. Samoihin aikoi-
hin tietotekniikka tuli hoitajien arkeen. Aina 
ei oltu aivan varmoja olisiko kaikista uusista 
järjestelmistä enemmän hyötyä kuin haittaa. 
Nyt ne alkuajat oikeastaan lähinnä huvittavat. 
Olen itse tällä hetkellä täysin riippuvainen 
työssäni toimivista tietojärjestelmistä.

Pääsin myös tutustumaan FORNA:n toimin-
taan yhden kauden ajan. Kristiinan, Merjan, 
Tiinan ja kumppaneiden kanssa vahvistui 
yhdistyksen tarkoitus ja vaikuttamismah-
dollisuudet. Noihin aikoihin perioperatiivi-
sen hoitotyön opiskelemista uudistettiin ja 
yhdistys otettiin asiantuntijana kuultavaksi, 
mikä on äärettömän hieno asia. Osallistuin 
kongresseihin, tutustuin olosuhteisiin missä 
Euroopassa silloin leikkaushoitotyötä tehtiin. 
Hoitotyön laatuerot olivat suuret ja hoitajien 
osaaminen hyvin kirjavaa. Oman ammatilli-
sen koulutuksen ja työn hallinnan tason ar-
vostus kasvoi. 

IRMAN TARINA
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Aava Iltatuulia Kuunsäde ja Ti-Ti Nalle preoperatiivisella käynnillä.
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Tyttäreni lähti kouluun ja ostin hänelle ja it-
selleni koulureput. Aloitin johtamisen ja esi-
miestyön kehittämisen opinnot viikonloppui-
sin.  Ryhmään kuului hoitajia eri erikoisaloilta 
minkä ansiosta verkostoituminen laajeni myös 
perussairaanhoidon alueelle. Jälleen kerran ra-
joja koeteltiin ja niitä laajennettiin. Tein osas-
tollamme apulaisosastonhoitajan sijaisuuksia 
ja sitä kautta avautui myös lähiesimiestyön 
vaativuus. Kokeneen osastonhoitajan ohja-
uksessa oli kuitenkin helppo kysyä neuvoa ja 
tuoda teoriaa vähitellen käytäntöön.

Seuraava selkeä risteys urallani oli uuden päi-
väkirurgisen yksikön tuleminen. Sain osallis-
tua valmisteluprojektiin asiaan innostunei-
den ihmisten kanssa. Akin kanssa piirreltiin 
ensin vuokaavioita ja lopuksi laskettiin Mai-
jan kanssa tyntekijöiden ja instrumenttien 
määriä. Uusi yksikkö rekrytoitiin ja ryhmään 
tuli mieletön into luoda yhdessä toimiva po-
tilaan prosessi. Jokaisella oli kokemuksia ai-
emmista ympäri Suomea olevista yksiköistä. 
Satu ja Päivi, Raija ja Eija, Kati ja Sirpa, Arja 
ja Jyri ja niin moni muukin kehitti kaunista 
asiakasystävällistä yksikköä. Oli suuri kunnia 
olla mukana tuossa projektissa. Toiminta pää-
si nopeasti vauhtiin ja tyytyväiset asiakkaat 
antoivat suunnatonta tyydytystä ja motivoivat 
jaksamaan tiukassa rytmissä työskentelyä. 
Huomasin kuinka tärkeä rooli leikkauksen 
onnistumisessa on hyvällä potilaan esivalmis-
telulla ja kotiutuksen laadulla.

Potilaat muuttuvat asiakkaiksi

2000-luvun alkupuolella terveydenhuollon 
palveluista osa oli jo kokonaan yksityissek-
torin tarjoamaa. Työterveyspalveluja siirtyi 
yksityisten palvelutarjoajien tehtäviksi ja sa-
malla erikoissairaanhoidon tarjontaa alkoi 
syntyä. Elämäntilanteeni oli muuttunut. Lap-
set alkoivat olla jo isoja, olin eronnut ja tilaa 
tuli uusille haasteille. Sain mielenkiintoisen 
tarjouksen yksityissairaalalta osallistua pie-
nen leikkausyksikön perustamiseen. Pian 
huomasinkin opettelevani aivan toisenlaista 
asiakaskontaktin ottoa. Potilas muuttui asiak-
kaaksi ja vakuutusyhtiö oli myös asiakkaani. 
Olin siirtynyt uudenlaiseen valtakunnalliseen 
tiimiin jota kehitettiin eri alojen asiantunti-
joiden, myös hoitajien toimesta. Työtä teimme 
Juhan ja Minnan sekä Piritan, Kristiinan ja 
Maijan kanssa. Yksikkömme kantavina voi-
mina toimi Sari ja Milse. Vastuualueita jaet-
tiin mutta pienessä porukassa kaikkien piti 
pystyä astumaan melkein mihin tahansa teh-
tävään. Kun yhteishenki on hyvä, tulos näkyy 
tyytyväisinä asiakkaina ja motivoituneina 
työkavereina.

Tässä vaiheessa lapsukaiset alkoivat jo etsiä 
itselleen omia koteja ja minäkin olin matkus-
tellut riiuulla toisella puolella Suomea. Niinpä 
nykyinen työpaikkani on Terveystalo Porissa. 
Toimin siellä sairaala ja lääkäriaseman palve-
lupäällikkönä. Yksikkö on edellistä pienempi, 
yksi leikkaussali, kaksi toimenpidehuonetta, 
keskisuuri työterveysyksikkö ja kuvantami-
nen. Leikkaustoiminta on päiväkirurgista ja 
tiimini muodostuu tuntityöntekijöistä. Kim-
mot, Johanna, Birgitta, Kata ja Pasi muodos-
tavat elastisen ringin ja opettavat minulle 
samalla Porin murretta. Oma työni on päivä-
kirurgisen hoitotyön lisäksi henkilökunnan 
rekrytointia ja osallistumista lääkäriaseman 
toimintoihin. On ollut lohduttavaa huomata 
että näinkin kokeneena voi oppia paljon sydä-
men toiminnasta kun sitä rasitetaan, kuinka 
hyviä tuloksia saadaan suonikohjujen vaah-
toruiskutushoidoilla ja miten intensiivinen 
hoitosuhde muodostuu allergioiden siedätys-
hoidon aikana.  Työnantajani koulutusmyön-
teisyys mahdollistaa tietojen päivittämisen 
ja vaatii työntekijöiltään lääkehoidon lupien 
suorittamisen, työterveyshoitajien ja kuvanta-
misen henkilökunnan lakisääteiset koulutuk-
set. Kaikki prosessimme ovat aukipuretut ja 
niihin sitoudutaan. Yrityksen laatua valvotaan 
auditoimalla mikä on erittäin tehokas tapa 
säännölliseen toimintojen kriittiseen arvi-
ointiin. Tsekkauslistat ovat käytössä, infektiot 
ilmoitetaan ja haittalomakkeet löytyvät joka 
koneelta.  Esimiesten tuki korostuu tässäkin 

yhteisössä. Säännölliset palaverit auttavat jal-
kauttamaan uusia ohjeita ja välittävät henki-
löstön terveisiä ylöspäin.

Hymyssä suin

Kertomani perusteella voisi varmaan luulla 
ettei minulla ole elämässä ollut muuta kuin 
työni. Onneksi jokaiseen vaiheeseen on liitty-
nyt paljon hyviä ystäviä. Lisäksi olen tanssi-
nut, saanut kuunnella hienoa musiikkia, klas-
sista ja rockia sekä soittaa itse VPK:n riveissä. 
Huoltaa jalkapallojoukkuetta, kuskata poikia 
rocktapahtumiin, pestä hevoselle haisevia 
vaatteita, hoitaa koiraa ja kissaa ja vähän vau-
vaakin, tehdä käsitöitä ja nyt viimeisessä peri-
odissa kuunnella jazzia, ajaa moottoripyörällä 
ja tutustua uusiin maihin ja maisemiin. 

Haluaisin tarinallani kuvailla hoitajuuden 
kypsymistä. Se ei tarkoita että työpaikkoja tar-
vitsee vaihtaa vaan kokemuksen lisääntyessä 
hoitajana ja ihmisenä erilaiset asiat ovat työssä 
motivoimassa. Ne täytyy vaan rohkeasti löy-
tää ja käyttää niitä niin, että sitten tosissaan 
siellä kiikkustuolissa voi hymyssä suin odot-
taa seuraavia leikkausosaston sairaanhoitajien 
opintopäiviä ja edelleen mahdollisuutta osal-
listua upeaan tapahtumaan.  Toivotan kaikille 
oikein hyvää kesää täältä Satakunnasta. n

Ajelimme Rhodosta ristiin rastiin vuokrapyörillä.
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Don’t waste time shopping around
Get your next Power Tools from Zimmer

Power Systems
The maneuverability of the power tools is key in orthopaedic surgery. Zimmer power systems are easy to 
handle,  reliable and versatile, enabling clean and accurate cuts. Zimmer places an increased focus on the 
 battery technology,  offering long lasting LiFePO4 technology as a cost efficient solution in today’s transitions 
from pneumatic to battery  operated power tools. 

Simply scan this QR code 
with your smartphone 
or go to www.zimmer.fi  

Reciprocating SawingReamingDrilling Oscillating Sawing

Tilaukset/kyselyt: 
asiakaspalvelu@zimmer.com
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PUHEENJOHTAJALTA  jAAnA PerTTunen

Aurinko paistaa ja vettä sattaa,                   
taitaa tulla kesä...
Kesä on tosiaan ovella ja varmaankin monilla leik-
kausosastoilla on jo ensimmäiset kesälomat meneil-
lään. Lepoa ja virkistystä, sopivassa määrin molem-
pia, tarvitaan pitkän ja pimeän talven jälkeen. 

Lehden ilmestyessä on yhdistyksen hallitus pitänyt 
kokouksensa kevään osalta. Kokouksia oli kaikkiaan 
neljä ja suurin työ hallituslaisilla on ollut jäsenrekis-
teriin liittyvissä asioissa. Viime vuoden hallitus teki 
päätöksen uusia jäsenrekisteri. Tarkoitus oli, että re-
kisteri olisi toiminnassa vuoden alusta. Aikataulu ei 
ole kuitenkaan pitänyt ja olemme hioneet rekisterin 
toimittajan kanssa käyttöjärjestelmää ja yksityiskoh-
tia koko alkuvuoden. Jäsenten rekisteröityiminen ja 
jäsenmaksun maksaminen alkavat olla kunnossa. 
Hallinnointipuolen ominaisuuksia vielä parannel-
laan. Olemme saaneet jäsenistöltä palautetta rekiste-
rin toiminnasta, kuten myös vikailmoituksia. Kaikki 
palautteet on otettu huomioon ja vikoja on korjattu.
Kiitänkin jäseniä kärsivällisyydestä. Tässä lehdessä 
on vielä yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröitymisestä 
ja jäsenmaksun maksamisesta. 

Toukokuun alussa (7.5.2013) on tullut voimaan val-
tioneuvoston asetus, jonka tarkoituksena on ehkäistä 
terävien instrumenttien aiheuttamia pisto- ja viil-
totapaturmia tai infektioita terveydenhuoltoalalla. 
Asetuksessa todetaan, että jos terävien instrument-

tien käytöstä voi aiheutua työntekijöille tapaturman 
tai infektion vaara, niiden tarpeettomasta käytöstä 
on luovuttava ja otettava käyttöön instrumentteja, 
joissa on sisäänrakennettu suojamekanismi. Asetus 
kieltää neulojen laittamisen käytön jälkeen takaisin 
neulansuojukseen, jos tapaturman vaaraa ei voida te-
hokkaasti vähentää apuvälineillä. Lisäksi asetuksessa 
puututaan terävien instrumenttien hävittämiseen, 
tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuu-
teen sekä työntekijöiden rokottamiseen. (STM 2013)

Leikkaus- ja anestesiatoiminta ovat terveydenhuol-
toalan riskialtteimpia töitä. Pisto- ja viiltotapaturmat 
ovat yksi tyypillisimmistä tapaturmista, joita arvi-
oidaan tapahtuvan vuodessa noin 100 tapaturmaa 
tuhatta työntekijää kohden (STM 2013). Leikkaus-
osastoilla ollaan jo kauan tiedostettu pisto- ja viil-
totapaturmien riskit. Oman kokemukseni mukaan 
monissa paikoissa on toimiva ilmoitusjärjestelmä. 
Asetuksessa mainitut asiat ovat varmasti tuttuja pe-
rioperatiivisille sairaanhoitajille. Itsekin muistan 
muutaman ilmoituksen tehneeni ja jos nyt voin näin 
julkisesti tunnustaa, niin yksi tapaturmista sattui 
nimenomaan laittaessani neulaa takaisin neulan-
suojukseen. Kantapään tai oikeammin sormenpään 
kautta olen siis asian oppinut. En kuitenkaan suosit-
tele samaa muille.

Valoisa vuodenaika on nyt käsillä. Valon lisääntymi-
sellä on paljon positiivisia vaikutuksia. Valo virkistää 
ja kohentaa mielialaa ja sen myötä yöunet lyhenevät. 
Pitenevä valoisa aika lisää toimintatarmoa, houkut-
telee liikkumaan ja vähentää ruokahalua. Auringon 
UV-säteily käynnistää D-vitamiinituotannon, jolla 
on monia myönteisiä terveysvaikutuksia. Keväällä 
aivojen serotoniinin määrä kasvaa, mihin liittyy li-
sääntynyt empatian tunne; vieraat kasvot alkavat vie-
hättää ja rakastumisen tunne syntyy helpommin. 

Nauttikaamme siis kesästä ja valosta!

Jaana

TÄRKEÄÄ! Kaikki jäsenet: Kirjautukaa uuteen jäsenrekisteriin ja päivittäkää tietonne !
PINSETIN SIVUILTA 28-29 sekä yhdistyksen kotisivuilta löytyvät ohjeet jäsenrekisteriin uudelleen kirjautumista varten. 
Päivitä tietosi sinne ja muista päivittää myös sähköpostiosoitteesi, koska jatkossa jäsenmaksu maksetaan jäsenrekisterin kautta. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetti-lehden jatkumisen ja muut jäsenetusi.
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Ohjeet uuteen jäsenrekisteriin kirjautumiseen

1.

2.

3.

4.

Mene yhdistyksen kotisivuille www.forna.org
Klikkaa oikealta 
”Jäsenrekisteri”

Klikkaa seuraavalta sivulta 
”Rekisteröidy”
Kirjoita
-toimiva sähköpostiosoitteesi
-salasana, kahteen kertaan
-puhelinnumerosi
-numerolla yhteenlaskun summa
ja klikkaa lopuksi 
”Tallenna”

Täytä huolellisesti kaikki kohdat.
Tähdellä merkityt ovat pakollisia. 

HUOM: Jos olet maksanut FORNAN jäsenmaksun
v. 2012 tai aikaisemmin, klikkaa ”Olen jo vanha jä-
sen” ja kirjoita liittymisvuotesi allaolevaan kenttään.

Jos liityt ensimmäistä kertaa jäseneksi, 
kirjoita vain ao. kenttään kuluva vuosi (2013).

”Työpaikka tai oppilaitos” -kohta: 
1. kenttä on pakollinen, muut suotavia.
ELÄKELÄISET: 
kirjoittakaa em. kohtaan ”Eläkeläinen”.

Jos kirjoitat väärin, tulee punaisella kyseiseen kohtaan 
virheilmoitus.

Kun olet kirjoittanut kaikki kohdat, tarkista vielä 
kirjaamasi tiedot.
Pinsetti postitetaan antamisesi tietojen perusteella.

Kun kaikki kohdat oikein, klikkaa 
lomakkeen lopussa ”Tallenna”

Jos kirjauduit uutena jäsenenä, lukee seuraavalla 
välilehdellä ”Profiiliasi ei ole vielä tarkistettu ...”,
klikkaa nyt ”Kirjaudu ulos” ja lopeta istuntosi.

Kun jäsenyytesi on hyväksytty, saat jäsensihteeriltä 
ilmoituksen sähköpostiisi: ”Käyttäjätunnuksesi on 
hyväksytty”.
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5.
Sähköpostiisi tulleen hyväksymisilmoituksen jälkeen mene 
www.forna.org etusivulle ja klikkaa 
”Jäsenrekisteri”,
”Kirjaudu sisään” (antamasi sähköpostiosoite ja salasana),
”Profiili”

”Siirry maksamaan”.

Jos klikkasit alussa ”Olen jo vanha jäsen”,
voit välittömästi klikata ”Siirry maksamaan”.

6.

Mikäli sinulla on ongelmia rekisteröitymisen, kirjautumisen 
ja/tai maksamisen kanssa, sinulla ei ole verkkopankkitun-
nuksia tms., ota yhteys Markkuun, sihteeri@forna.org, niin 
selvitämme yhdessä jäsenmaksumenettelyn.

Jokainen jäsen voi kirjautua kotisivujen kautta jäsenrekisteriin 
ja omaan profiiliinsa (ks. kohta 5).
Omassa profiilissasi näet mm. jäsentilanteesi.

Jokaisen on huolehdittava itse osoitteenmuutokset, jotta esim. 
Pinsetti tulee jäsenelle oikeaan osoitteeseen.

Klikkaamalla mutterin kuvaa ”Toiminnot” -sarakkeessa 
pääset katsomaan kaikki antamasi tiedot ja voit tarvittaessa 
päivittää niitä. 

Huom!
Mikäli päivität tietojasi, muista lopuksi klikata ”Tallenna”.
Kun haluat poistua jäsenrekisteristä, klikkaa ”Kirjaudu ulos”

Siirryit suoraan Suomen Verkkomaksut Oyj:n sivuille.
Klikkaa oman pankkisi tunnusta, kirjaudu pankin 
ohjeiden mukaisesti verkkopankkiisi, 
tarkista vielä maksun summa ja suorita jäsenmaksu
verkkopankkiohjeittesi mukaisesti.

Tervetuloa jäseneksi ja uuden jäsenrekisterimme käyttäjäksi!
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2015 ja 2016 
opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat 
Yhdistys hakee vuosille 2015 ja 2016 opinto-
päivien järjestäjäpaikkakuntia. Jos Teillä on 
mahdollisuus ja kiinnostusta asiasta, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Jaanaan tai 
muihin hallituksen jäseniin. 

Hei kaikki 
Pinsetin lukijat!
Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien pe-
rioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline. Jotta 
pystyisimme osaltamme kehittämään edelleen mei-
dän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja anestesia-
osastoilla eri leikkausyksiköissä, tarvitsisimme siihen 
teidän apuanne.

Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoittami-
anne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradujen ja 
väitöstöidenne tiivistelmiä yms.

Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen lehteem-
me, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet yhdistyksem-
me kotisivuilta www.forna.org tai voit ottaa yhteyttä 
Pinsetin päätoimittajaan tai muihin Pinsetin toimi-
tusneuvoston jäseniin.

Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.org, gsm 044 5756 578, 
työ 016 328 4312

Vuosikokouskutsu

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 

VUOSIKOKOUS
pidetään Kittilän opintopäivien yhteydessä 

10.10.2013 klo 12.00 - 13.00
Levi Summit kokous- ja kongressikeskus

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
(11§) määräämät asiat ja sääntömuutokset.

Vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat 
ovat jäsenistön luettavissa kotisivuilla 

syyskuun alusta alkaen.

 Tervetuloa kokoukseen!

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

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

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

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

Vuoden 2013 opintopäivät järjestetään hulppeasti 
tunturin laella Kittilän Levillä Hotelli Levi Panora-
man vieressä sijaitsevalla Levi Summit Kokous- ja 
kongressikeskuksessa.

Opintopäivien ohjelma ja ilmoittautuminen alkaa 
1.6.2013 alkaen Fornan nettisivuilla.
Lisätietoja: 
www.forna.org / Koulutukset ja opintopäivät

Lämpimästi Tervetuloa!

Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n
valtakunnalliset opintopäivät 10.-11.10. 2013 

Levi, Kittilä
Yhdysjäsenpäivät 2013
Tämän vuoden yhdysjäsenpäivät ovat Kittiläs-
sä opintopäivien yhteydessä. Keskiviikkona 
9.10.2013 iltapäivällä aloitamme yhteistilaisuu-
della Fornan hallituksen jäsenten kanssa ruo-
kailun merkeissä. Pidämme pienen tiedotustilai-
suuden yhdistyksen toiminnasta ja vastaamme 
esittämiinne kysymyksiin tilaisuuden yhtey-
dessä. Yhdistys maksaa yhdysjäsenten matkat ja 
keskiviikko-torstain majoituksen 2h huoneissa. 
Tarkemman ohjelman ilmoitamme myöhem-
min. Laittakaapa päivä kalenteriinne.

Aurinkoisin terveisin yhdysjäsenet
Tarja Mäenpää, Ulla Niskanen 
ja Tytti Okkolin
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Yhdysjäsenverkosto 
2013

Kilpijärvi Kirsi-Maria
Oulu/Ppshp/OYS

Palola Jari
Oulainen
Ppshp/Oulaskangas/los

Oilinki-Pulkkinen Mervi
Oulu/Ppshp/OYS

Järvinen Henna
OYS/Avohoitotalo/los

Nieminen Virpi
Pori
Satshp/Satakunnan  ks/los

Iven Pia
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

Törmänen Pirjo
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

Laurila Paula
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

kouLuTuS- jA TiedoTuSSihTeeri

Koulutukset kotimaassa 2013:

nISW International Surgical week 25-29.8.2013, Helsinki

nPäiväkirurginen koulutuspäivä 27.9.2013, Tampere Scandic City
    Suomen päiväkirurginen yhdistys

nValtakunnalliset Traumapäivät 2-4.10.2013, Tampere

nSuomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n Syyskoulutuspäivät 3-4.10.2013, 
    Oulu Radisson Blue

nSuomen Leikkausosaston sairaanhoitajien koulutuspäivät 10-11.10.2013, Kittilä

Koulutukset ulkomailla 2013:

nICN 25th Quadrennial Congress 18-23.5.2013, Melbourne, Australia

Hei! 

Pitkän talven jälkeen tuli kevätkin vihdoin. Välillä meinasi jo usko horjua, 
josko tänä vuonna ei kevät tulekaan, mutta sitten kun se tuli se tulikin aika 
nopsaan.
Kevään apuraha-anomukset löysivät perille ja hakemuksia tuli sen verran, että 
kaikille hakijoille riitti jaettavaa. Pääpaino oli meidän omissa opintopäivis-
sämme, jotka pidetään Kittilässä lokakuussa. Muistakaa: apurahat ovat taas 
syksyllä jaossa, joten miettikää kesän aikana sopivaa koulutuskohdetta ja sitten 
syksyllä hakemuksia tekemään joukolla. 
Isot kiitokset kuuluvat taas meidän yhteistyöfirmoillemme apurahojen jaossa 
mukana olemisesta. 
Kesää ja kesälomia odotellaan jo kovasti -toivotankin teille kaikille lukijoille 
mukavaa, lämmintä ja rentouttavaa kesän aikaa. 
Kerätään voimia syksyä varten.

Minna

Apurahailmoituksessa Pinsetti 1:ssä oli painovirhe, pahoittelumme siitä!

OneMed Oy ja Sempermed

B Braun Medical Oy   1000€
Finnberg Heli 200€
Liedes Heli 200€
Lyytikäinen Riitta 300€
Polojärvi Tuula 300€

Biomet Finland Oy   500€
Bäck Anne 250€
Venäläinen Terhi 250€

Covidien Finland Oy   750€
Grönroos Henna 250€
Okkolin Tytti 250€
Törnqvist Tiia 250€

Johnson&Johnson, Ethicon, Gynecare, 
Ethicon Biosurgery ja Energia   1100€
Finnberg Heli 200€
Hahtokari Marika 150€
Jokelainen Taina 200€
Lyytikäinen Riitta 200€
Polojärvi Tuula 200€
Reinvall Eija 150€

Mölnlycke Health Care Oy   500€
Grönroos Henna 250€
Lyytikäinen Riitta 250€

OneMed Oy ja Sempermed   500€
Hahtokari Marika 200€
Marjeta Raija/RytkönenHelena 300€

Steripolar   500€
Niinimäki Marketta

Suomen 3M   500€ 
Hahtokari Marika 250€
Jokelainen Taina 250€

Suomen Leikkausosaston 
sairaanhoitajat ry   4000€
Alm Riitta 250€
Finnberg Heli 200€
Grönroos Henna 250€
Hahtoari Marika 300€
Häkkinen Sirpa 250€
Jokelainen Taina 250€
Lukkari Ari 200€
Marjeta Raija/Rytkönen Helena 500€
Nampajärvi Anne 500€
Okkolin Tytti 200€
Reinvall Eija 500€
Simola Arja 300€
Törnqvist Tiia 300€

Kevään 2013 apurahat
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4th NORNA 
Congress Helsinki, Finland 

May 21st - 23rd  2014
Perioperative Nurses in Education and Practice

www.forna.org

Call for Abstracts
The Nordic Operating Room Nurses Association (NORNA) invites perioperative nurses to 
submit abstracts to be considered for presentation at the 4th NORNA Congress in Helsin-
ki Finland May 21st-23rd 2014. Abstracts from colleagues outside Nordic countries are also 
welcome. The theme of the congress is Perioperative Nurses in Education and Practice. The 
language of the congress is English.

The abstracts for oral or poster presentation can be submitted before September 1st 2013     
by mail: FORNA, 4th NORNA Congress, Mannerheimintie 44 A, Parlamentti, 00260 Helsin-
ki, Finland or by e-mail: forna@forna.org.

For further information, please contact: president@forna.org

Welcome!
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Kirurgisen potilaan ihokarvojen poisto
Leikkausalueen infektioiden torjuntaohjeen mukaan kirurgisen potilaan ihokarvojen poisto tulisi tehdä mahdollisimman 
lähellä leikkausajankohtaa ja mahdollisimman vähän ihoa vaurioittaen. Jos ihokarvoja pitää poistaa niin käytännössä 
hyviksi havaittuja keinoja ovat esimerkiksi sähkökäyttöinen leikkuri kertakäyttöterällä tai sakset.

Lähde: Arto Rantala, Kaisa Huotari, Marja Hämäläinen ja Irma Teirilä, Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta / Leikkausalueen infektioiden ehkäisytoimet. Kirjan sivu 220. Suomen 
Kuntaliitto / WS Bookwell Oy, Porvoo 2010. 

3 tunnin latausajalla 
jopa 160 minuuttia 

leikkausaikaa

Ihosta poispäin 
suuntautuva terä 

suojaa potilaan ihoa 
ihovaurioilta

Yksi terä poistaa 
kaikentyyppiset pään ja kehon 

karvat –  hienosäikeiset ja karkeat, 
märät tai kuivat

Terän muotoilu 
minimoi nirhaumien ja 

haavojen riskin

Markkinoiden 
ainoa akkulatauksen 

tilanilmaisimella varustettu 
kirurginen karvanleikkuri

3M™ 9681 Kirurginen karvanleikkuri Professional ja 
leikkuriin kuuluvan 3M™ 9680 karvanleikkurin terän ominaisuudet: 

Ihokarvojen 
 

poisto

on nyt entistäkin turvallisempaa

Uutuus!



Löydä laajenemisvaikutus, jonka Mölnlycke Health Care voi auttaa sinua saavuttamaan.

Ota yhteyttä alueesi aluepäällikköön tai vieraile sivulla www.molnlycke.fi

Asiakasräätälöityjen toimenpidepakkausten käyttö säästää aikaa. Mölnlycke Health Caren ProcedurePak® menee monta 
askelta pidemmälle luoden vähitellen laajenevan tehokkuusvaikutuksen koko sairaalassa. ProcedurePak on aidosti 
asiakasräätälöity täyden palvelun ratkaisu, joka yhdistää toimenpidekohtaiset tuotteet varmistaen parhaan turvallisuuden, 
lean-ajatteluun perustuvat toimitus- ja kuljetusvaihtoehdot sekä jatkuvan tuen, koulutuksen ja asiantuntijoiden antaman 
neuvonnan. Yhdessä nämä tekijät luovat kumulatiivista ajankäyttö-, työ ja kustannustehokkuutta, joka vapauttaa 
resursseja. Tämä lisää tehokkuutta edelleen ja auttaa sinua hoitamaan potilaita enemmän ja paremmin.

Parempaa hoitoa useammille potilaille

Mölnlycke Health Care Oy,  1 , 00380 Helsinki.  Puh. +358 (0)201 622 300. Fax. +358 (0)201 622 310. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care -nimi ja logo sekä ProcedurePak® ovat Mölnlycke Health Care Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Copyright (2009) 
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