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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Noora 
TuruNeN

Vuosi 2015 alkaa olla paketissa. Omalla kohdal-
lani voisin sanoa, että kääreet ovat kauniit. Vuo-
si on ollut itselle opettavainen, olen tehnyt pal-
jon sellaista mistä nautin ja mahtavien ihmisten 
kanssa. Olen tavannut upeita ihmisiä ympä-
ri Suomen, osan heistä Fornan kautta. Järjes-
tötoiminta ei varmasti ole kaikkien juttu, mutta 
minulle se antaa paljon. Muistan kuinka alku-
vuodesta jännitin sitä, miten minut otetaan vas-
taan. Nuoren, muutaman vuoden työkokemuk-
sen omaavan, vihreän kuin kevään ensimmäisen 
koivunlehden. Nyt kun vihreä alkaa kääntymään 
joulukuusen vihreän sävyyn, voin sanoa olleeni 
jännittynyt aivan väärästä syystä. Minut otettiin 
vastaan hyvin, tunsin heti olevani osa joukkoa. 
Vuoden kuluessa eteenpäin huomasin kuinka 
arvostus nousee tekojen kautta. Tämänhän olin 
oppinut jo työpaikoilla, mutta järjestötoiminnas-
sa tempo on huomattavasti nopeampi.  Haluan 
kiittää ihania FORNAn hallituslaisia kuluneesta 
vuodesta, kiitos!

Kiitos Opintopäivät 2015 ja Aulanko, Hämeenlin-
na! Toivottavasti olette käyneet antamassa opin-
topäivistä palautetta FORNAn nettisivujen kaut-
ta. Palaute on tärkeää kaikissa asioissa, jotta 
asioihin voi vaikuttaa. Kiitos myös opintopäivä-
työryhmä, teitte upeat päivät! Ensi vuonna juna 
matkaa kohti Tamperetta.

Kiitos kuluneesta vuodesta, ensi vuonna men-
nään taas vähän vähemmän vihreänä kohti uusia 
haasteita. Kuten jo opintopäivillä sanoin, tämä 
on meidän lehti. Meidän FORNAlaisten leh-
ti. Tehdään siitä yhdessä meidännäköinen. Olen 
halukas ottamaan ensi vuonnakin tämän haas-
teen vastaan, jakaakseni sen teidän kanssan-
ne. Hyvää joulua ja uuttavuotta, olkaa aktiivisia, 
kannustavia, luovia ja rohkeita. Palataan ensi 
vuonna, allekirjoittanut aikoo olla taas vähän vä-
hemmän vihreä.

Noora
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Noora TuruNeN

VUODEN 2015 OPINTOPÄIVÄT jär-
jestettiin upeissa maisemissa Au-
langolla, Hämeenlinnassa. Opinto-
päivät käynnistyivät Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin johtajan, Jouko Iso-
laurin puheella, joka käsitteli sitä, 
mitä hyvää Suomen nykyisessä ter-
veydenhuollossa on. Hän oli fyysi-
sesti estynyt tulemaan paikalle, jo-
ten kuulimme kuulumiset tallenteelta. 
Tämän jälkeen kuulimme mielen-
kiintoisen luennon harvinaisesta ruo-
katorvisyövästä. Luennoimassa oli 
kirurgian ylilääkäri Eero Sihvo Kes-
ki-Suomen keskussairaalasta. Sitten 
olikin FORNAn vuosikokouksen aika. 
Salista poistui paljon osallistujia täs-
sä vaiheessa näyttelyihin, joihin firmat 
olivat mukavasti panostaneet tänä-
kin vuonna. Toivottavasti kokous kiin-
nostaisi osallistujia taas ensi vuonna 
enemmän, osallistujamäärä nimittäin 

Opintopäivät 24.-25.9.2015 
Aulanko, Hämeenlinna

on kasvusuhdanteinen. Kokouksessa 
hallitus sai kolme uutta jäsentä, joi-
den kanssa käynnistämme toimintaa 
heti tammikuussa. Tervetuloa Sanna, 
Katriina ja Elina!

AULANGOLLA saimme nauttia erit-
täin hyvästä ruuasta, joka ei todel-
lakaan loppunut kesken. Lounaan 
jälkeen osallistujat jakautuivat kah-
teen eri sessioon eri luentosaleihin. 
Palautteiden perusteella ja oman-
kin kokemuksen perusteella, oli to-
della vaikeaa valita näiden väliltä. 
Opintopäivätyöryhmä oli onnistunut 
saamaan todella mielenkiintoisen 
kattauksen luennoitsijoita, kiitos työ-
ryhmälle! Opintopäivien “paras näyt-
telyosasto” palkinto luovutettiin ilta-
juhlassa yleisöäänestyksen voittajalle, 
OneMed Oy:n osastolle.

AULANKO OPINTOPÄIVÄPAIKKA-
NA oli siitä hyvä, että kaikki tapahtui 
saman katon alla, myös iltajuhla. Il-
tajuhlassa istumajärjestys oli arvot-
tu ilmoittautumisen yhteydessä, joten 
pääsi tutustumaan kollegoihin ympä-
ri Suomen. 

Perjantai alkoi luennoilla kahdessa 
eri salissa, välillä käytiin lounaalla ja 
jatkettiin vielä kahdella eri sessiol-
la. Iltapäivästä kokoonnuttiin vielä yh-
teen ja kuultiin Stella Polariksen vuo-
rovaikutuksellinen esitys työelämän 
vuorovaikutustilanteiden haasteista ja 
siitä, kuinka niissä voisi joustaa. Opin-
topäivät olivat erittäin onnistuneet ja 
siitä suurin kiitos kuuluu osallistu-
neille. Ensi vuonna opintopäivät jär-
jestetään Tampereella 29-30.9., toi-
vottavasti näemme sankoin joukoin 
siellä! n

Kuka olet ja mistä tulet? 
Katriina Seilo, Seinäjoen keskussairaalan leikkausosas-
tolta, tällä hetkellä toimin hoitologistiikkayhdyshenkilönä

Mitä odotit ennakkoon opintopäiviltä?

Kaiken uuden kokemista ja vanhojen työkavereiden ta-
paamista

Mitä mieltä olet opintopäiväpaikasta?
Soveltuu hyvin opintopäivien järjestämiseen. Sopivan-
kokoiset tilat osallistujamäärään suhteutettuna. 

Mitä mieltä olet luentotarjonnasta?
Todella hyviä, ikävää ettei voi olla molemmissa saleis-
sa samaan aikaan. Luennoitsijat erittäin hyviä puhujia, 
enkä odota mitään erityisesti, koska kaikki kiinnostavat. 

Mitä mieltä olet näyttelystä?
Paljon erilaisia yrityksiä esillä ja he ovat panostaneet 
sopivasti näyttelyihin. Erittäin hyvä!

Noora Turunenn
haastattelemassa.
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Kuka olet ja mistä tulet?
Salla Nyrönen, sairaanhoitaja Keski-Suomen kes-
kussairaalan leikkausosastolta

Mitä odotat eniten?
Mielenkiintoisia luentoja sekä työkavereiden kans-
sa olemista.

Mitä mieltä opintopäiväpaikasta?
Soveltuu hyvin tällaisen tapahtuman järjestämi-
seen, hyvät tilat

Mitä mieltä firmojen näyttelyistä?
Toistaiseksi ollut hyviä ja laajoja näyttelyitä, vielä 
ei olla kaikkialla keritty käymään

Kuka olet ja mistä tulet?
Lotta Koponen, leikkaussairaanhoitaja Jorvin sairaalan päivä-
kirurgisesta yksiköstä

Mitä odotit eniten opintopäiviltä?
Mielenkiintoisia luentoja

Mitä vielä odotat opintopäiviltä? 
Käytännönläheisyyttä sekä vinkkejä omaan työhön

Mitä mieltä opintopäiväpaikasta?
Mukava paikka, soveltuu hyvin opintopäivien järjestämiseen

Mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
Firmoilla on hyviä esittelyjä, niistä saa konkreettista asiaa 
käytännön työhön. Sairaanhoitaja Hannele Toivolan luento ka-
tastrofialueella työskentelystä sai taas muistamaan sen, kuin-
ka hyvin meillä täällä on asiat.
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Keitä olette ja mistä tulette?
Kerstin Skogman Helsingistä ja Jarmo Nivalainen HYKS:stä Helsingistä

Monennetko opintopäivät kyseessä?
Kerstin: Olen käynyt vuodesta -90 opintopäivillä ja viime vuosina satunnaisesti.                                          
Jarmo: Kerroin juuri Kerstinille matkalla tänne, että ensimmäiset opintopäivät ovat olleet täällä Hä-
meenlinnassa vuonna 1983, jolloin olen ollut vastavalmistunut erikoissairaanhoitaja ja minulla oli täällä 
luento ja alustus, joka oli kirjaamisesta leikkausosastolla. Opintopäivät olivat tuolloin tosin vielä Sairaan-
hoitajaliiton järjestämät.                                                                                                                              
Kerstin: Olen minäkin ollut mukana Sairaanhoitajaliiton järjestämillä päivillä, FORNA on järjestänyt opin-
topäivät vuodesta 1989, eli melko aikaisesta vaiheesta ollaan mukana oltu.
Jarmo: Kultaisella 90-luvulla tuli osallistuttua varmaankin jokaisiin leikkaushoitajapäiviin, nykyään tosi-
aan vähän harvemmin.

Mitä mieltä tämän vuoden opintopäivien tarjonnasta?
Kerstin: Tähän asti on ollut ihan mahtavaa, vaikuttaa todella hyvältä. Ja hauskaakin on ollut, on saanut 
nauraa ja sehän on yksi hyvä lähtökohta.
Jarmo: Tuossa ruokapöytäkeskustelussa kuunneltiin, kuinka muutamat olivat oivaltaneet, että vaikka ai-
healueet eivät ikäänkuin kolahda tai koske omaa leikkausyksikköä, niin kollegoiden tapaamisella ja ver-
kostoitumisen kannalta opintopäivillä on merkittävä funktio. Uskon, että osallistujat tulevat olemaan 
erittäin tyytyväisiä opintopäiviin.
Kerstin: Kanssakäyminen on erittäin tärkeää varsinkin tämän päivän työnteossa.

Mitä mieltä tiloista, soveltuvatko hyvin opintopäivien järjestämiseen?
Jarmo: Erinomaiset, hyvä ruoka
Kerstin: Ehdottomasti

Ovatko firmat tuoneet hyvin itseään ja tuotteitaan esille näyttelyissään?
Kerstin: Kyllä mielestäni, ovat erittäin anteliaita olleet tiedoillaan
Jarmo: Vielä on vähän kierrettävänä, mutta hyvältä näyttää

Mitä vielä odotatte opintopäiviltä?
Kerstin: Olen menossa vielä kuuntelemaan luentoa Ruanda-projektista, tällä kertaa ei ollut mahdolli-
suutta osallistua molempina päivinä. Päivä on mennyt erittäin nopeasti.
Jarmo: Samat mietteet minullakin.
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Opintopäivät kuvina
Kuvat Markku Ylisiurua
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FORNA ry:n hallitus sekä
Pinsetin toimitusneuvosto 
toivottavat lukijoil le 

Lämmintä 
Joulumieltä 
ja Onnekasta 
Uutta Vuotta 
2016!
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Opintopäivien luennot FORNAn sivuilla!

Tässä vinkki teille, jotka ette 
päässeet osallistumaan tämän 
vuoden opintopäiville: Luen-

tojen oheinen anti sekä opintopäivät 
avannut, videoitu Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin johtajan, Jouko Isolau-
rin puhe, joka käsitteli sitä, mitä hyvää 
Suomen nykyisessä terveydenhuol-
lossa on, löytyvät FORNAn sivuilta 
osoitteesta www.forna.fi.

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

Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040 7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fiwww.forna.fi
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eija LeppäNiemi 
Aoh
Meilahden leikkausosasto, ATeK, HYKS
HUS Painehaavatyöryhmä

Painehaavojen ehkäisy on yksi HUS 
-strategian 2012 - 2016 painopistealu-
eista. Tavoitteena on yhtenäisellä toi-
mintamallilla ehkäistä painehaavojen 
synty HUS-hoidon aikana ja taata kai-
kille potilaille laadukas ja turvallinen 
hoito.

Painehaava on potilaalle ehkäistävis-
sä oleva kivulias, jopa henkeä uhkaa-
va ja elämänlaatua huonontava ongel-
ma. Painehaavan määritelmä (NPUAP, 
EPUAP): Painehaavalla tarkoitetaan 
paikallista ihon tai sen alla olevan 
kudoksen vauriota, joka ilmaantuu 
yleensä kehon luisen ulokkeen koh-
dalle ja sen aiheuttaa paine tai pai-
ne ja venytys yhdessä. NPUAP = Na-
tional Pressure Ulcer Advisory Panel 
(www.npuap.org). EPUAP = European 
Pressure Ulcer Advisory Panel ( www.
epuap.org). 

Painehaava merkitsee potilaalle tur-
haa inhimillistä kärsimystä mut-
ta myös yhteiskunnalle suurta talou-
dellista menetystä. Painehaavojen 
esiintyvyys akuuttihoidossa on 12,9 
%, luku kasvaa pitkäaikaishoidossa 
ja melkein kaksinkertaistuu tehoste-
tussa kotihoidossa. Painehaavoja ar-
vioidaan olevan Suomessa vuosit-
tain 55 000 – 80 000 potilaalla. Jopa 
66 % painehaavoista esiintyy potilail-
la, joille on tehty kirurginen toimenpi-
de. Yhden painehaavan aiheuttama li-
säkustannus on 5 000 – 6 650 euroa, 
mikä on Suomessa 280 – 532 miljoo-
naa euroa vuodessa. Tämä vastaa ter-
veydenhuoltomenoista 2-3 %. Inves-

Estä painehaava 
leikkausosastolla -malli

toinnit painehaavojen ehkäisemiseksi 
ovat vain 10 % niiden aiheuttamista 
kustannuksista.

HUS:ssa on laadittu eri toimin-
taympäristöille omat toimintamal-
lit (vuodeosasto ja päivystys, lapset, 

leikkausosasto sekä teho-osasto) 
painehaavojen ehkäisemiseksi. Mallit 
ovat suunniteltu moniammatillisessa 
HUS–painehaavatyöryhmässä ja ne 
perustuvat näyttöön ja suosituksiin.
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Estä painehaava leikkausosastol-
la –mallin kehittäminen alkoi Jorvin 
leikkausosastolla 2013 vuoden lopul-
la pilotilla, missä kartoitettiin poti-
laan riskitietoja, arvioitiin painehaa-
valuokkia ja tarkistuslistojen avulla 
seurattiin toteutuneita interventioita 
leikkaussalissa ja heräämössä. Lo-
pulliset tulokset pilotista ovat tule-
matta, mutta yhtenä tuloksena saatiin 
tieto, että painehaavoja syntyi leik-
kausosastohoidon aikana (insidenssi 
3,4 %), mikä herätti kysymyksen sii-
tä, ovatko vallitsevat rutiinit ja asen-
teet kohdallaan painehaavojen ehkäi-
syssä?

Leikkausosaston edustajana HUS-
painehaavatyöryhmässä vastasin 
Estä painehaava leikkausosastol-
la -mallin työstämisestä. Mallin pe-
rustana on kymmenkunta näyttöön 
perustuvaa tutkimusta ja julkaisua. 
Leikkausosaston mallia hiottiin vielä 

Meilahden, Töölön ja Jorvin painehaa-
van vastuuhoitajista koostuvalla Leik-
kausosaston painehaavatyöryhmäl-
lä ja kommentteja mallista kerättiin 
kyseisten yksiköiden sairaanhoitajil-
ta. Työn tuloksena syntyi 2015 kevääl-
lä Estä painehaava leikkausosastolla 

-malli, mistä me kaikki eri työryhmien 
jäsenet olemme aidosti ylpeitä.

Leikkausyksiköiden vastuuhoitajat 
koulutettiin syyskuussa ja he puo-
lestaan vievät painehaavatietämystä 
eteenpäin omissa yksiköissään. Pai-
nehaavan riskipotilaat pystytään nyt 
paremmin tunnistamaan Estä pai-
nehaava leikkausosastolla –mallin 
avulla. Mallin käyttöönotto varmas-
ti monipuolistaa myös tietämys-
tä ja keinovalikoimaa painehaavo-
jen ehkäisyssä.  Painehaavaluokan 
arvioinnin apuna voi käyttää Suomen 
Haavanhoitoyhdistyksen Painehaava-
helpperiä.

Meilahden leikkausosastolla on ak-
tiivisten painehaavan vastuuhoitaji-
en kanssa kehitetty käytäntöjä paine-
haavojen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi 
kaikille sydänleikkauspotilaille laite-
taan jo ennen leikkausosastolle tu-
loa sacrum-suoja potilaan saapuessa 
sairaalaan. Kantapäiden painehaavo-
jen ehkäisemiseksi käytetään erilaisia 
menetelmiä; kantapääsuojaa, sääri-
tyynyä tai ilmatyynyllistä kantatossua. 
Riskipotilaille tulisi saada leikkausta 
varten minimipainepatja. Minimipai-
nepatjoja meillä on jo kolme ja vähi-
tellen tulemme uudistamaan kaikkien 
leikkaustasojen patjat, koska melkein 
kaikki potilaamme ovat painehaa-
variskissä jo leikkauksen pituuden, 
perussairauden tai leikkaustyypin 
vuoksi. Näiden minimipainepatjojen 
hankintoja pitäisi varmasti lisätä kai-
kissa leikkausyksiköissä.

Sacrum-suoja.

Säärityyny.

Kantapääsuoja.

Ilmatyynylliset kantatossut.
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Prevalenssi-mittauksilla, joita teh-
dään muutamia kertoja vuodessa, ke-
rätään tietoa painehaavojen esiinty-
vyydestä. Toivottavasti pian päästään 
raportoimaan painehaavojen esiinty-
vyyden laskusta myös kirurgisilla po-
tilailla, mistä on jo alustavaa viitettä. 
Ihon kunnon, painehaavaluokan ja en-
naltaehkäisevien toimenpiteiden kir-
jaaminen tietojärjestelmiin on oleelli-
sen tärkeää. Olemme lisänneet sekä 
leikkausosastolla että heräämössä 
käytettäviin tietojärjestelmiin paine-
haavakirjaamiseen liittyviä kirjaamis-
valikoita. Kirjaamisen ansiosta saam-
me tietoa yksikössämme esiintyvistä 
painehaavoista ja niiden luokasta ja 
sijainnista sekä pystymme päättele-
mään, onko meidän ennaltaehkäise-
villä toimillamme vaikutusta paine-
haavojen vähenemiseen. Kirjaamisen 
lisäksi myös ihon kunnon ja painehaa-
vojen raportointi jatkohoitoyksikköön 
on tärkeää.

Jos painehaavoja ilmaantuu leikka-
ushoidon aikana, on tärkeää selvittää 
onko kyseessä jokin tietty potilasryh-
mä, ilmaantumispaikka, ajankohta tai 
onko toiminnassa / koulutuksessa / pe-
rehdytyksessä tapahtunut muutoksia 
sekä onko yksikössä käytössä yhtenäi-
set toimintatavat riskiarviossa ja inter-
ventioissa? Yhteistyö koko hoitoketjun 
yksiköiden välillä on tärkeää! Tietoa 
painehaavojen ehkäisystä saa Suomen 
Haavanhoitoyhdistys ry:n sivuilta http://
shhy.fi/. Painehaavan verkkokoulutusta 
on tulossa yhteistyössä Duodecimin ja 
HUS:n painehaavatyöryhmän kanssa 
tämän vuoden lopulla. n
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KuKKa-maaria raaTiKaiNeN
suomi toisena ja vieraana kielenä -opettaja, FM 

SuSaNNe HämäLäiNeN
TtM hoitotyön lehtori

SaTu KajaNder-uNKuri
TtT, hoitotyön lehtori 

KULTTUURIEN KIRJO lisääntyy hoi-
totyössä, kun työtiimeihin vastaan-
otetaan sairaanhoitajia ulkomailta 
esimerkiksi kansainvälisisissä rek-
rytointiprosesseissa työvoiman saa-
tavuuden turvaamiseksi. Artikkelissa 
kuvaillaan Savonia-ammattikorkea-
koulun kielikoulutusten aikana saatua 
kokemusperäistä tietoa, josta voi olla 
hyötyä jatkosuunnittelussa ja käytän-
nön työssä. Tässä artikkelissa ää-
nessä on myös työpaikkasuomi-kou-
lutukseen osallistunut Alvaro Lopez 
Ruiz, joka työskentelee Kiuruvedellä 
palvelukeskus Virranrannassa.

Työkaverimme eri puolilta 
maailmaa
Euroopan sisällä sairaanhoitajien tut-
kinnot ovat vertailukelpoisia, mutta 
esimerkiksi Espanjasta tulevat sai-
raanhoitajat ovat opiskelleet suo-
malaisia opiskelijoita pidempään, 
nelivuotisen tutkinnon. Suomeen 
muutettua tarvitaan silti lisäkoulutus-
ta infektioiden torjunnasta, hoitotyön 
käytänteissä ja lääkehoidossa, vaikka 
monessa muussa asiassa ulkomaa-
laisella voi olla laajemmat tiedot kuin 
suomalaisella kollegallaan. 

Kulttuuri vaikuttaa asenteisiin ja työ-
otteisiin. Esimerkiksi Espanjas-
sa omaiset tekevät paljon hoitotyön 
avustamiseen liittyviä tehtäviä, kun 

Meneekö ”päin mäntyä” vai onko ”homma hanskassa”? 

-Maahanmuuttajataustaisten 
sairaanhoitajien osaaminen 
hyödyksi työyksiköissä

taas Suomessa omaisten panos on 
pieni. Voikin olla yllättävää, että Suo-
messa myös sairaanhoitajat tekevät 
perushoitotyötä pesuineen ja muine 
avustamistöineen.  

Myös hierarkkiset suhteet voivat ero-
ta lähtömaasta: Virosta tuleville sai-
raanhoitajille on Suomessa uutta se, 
että lääkärin kanssa voi keskustel-
la avoimesti omat mielipiteet esille 
tuoden, myös potilaan läsnä ollessa. 
Suomalaisen sairaanhoitajan työn it-
senäisyyskin voi yllättää. Espanjalais-
ta Alvaroa hämmästytti työpaikalla 
vallitseva järjestelmällisyys aiempiin, 
kaoottisempiin työpaikkoihin verrat-
tuna. 

Tapanko vai tapaanko?

Eniten ongelmia monikulttuurisissa 
työyhteisöissä tuottaa kuitenkin usein 

kieli. Vaikka kielikoulutukseen olisi 
osallistuttu ahkerasti jo lähtömaassa, 
ei suomen kielen omaksuminen työ-
kieleksi ole helppoa. Tulijoilla on kor-
kea motivaatio oppia kieltä, joten he 
yleensä toivovat, että heidän tekemi-
ään kömmähdyksiä korjataan. 

Myös Alvaro pitää suomen kieltä han-
kalana ja kertoo, että vaikeinta on ra-
kentaa lauseita. Vokaalien pituudetkin 
aiheuttavat Suomessa väärinymmär-
ryksiä. Tulinko vai tuuliko ulkona? Ta-
panko vai tapaanko uuden esimieheni?  

Ongelmia tuottivat Alvarollekin kie-
lemme päätteet: ei riitä, että opitaan 
sanoja, vaan niitä pitää oppia taivut-
tamaan oikein. Esimerkiksi to patient 
safety kun on suomeksi potilastur-
vallisuudelle ja in taking the medici-

Kuva: Savonia-amk
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ne lääkkeenotossa: jos miettii hetken 
vaikkapa näitä esimerkkisanoja, voi 
ymmärtää, miksi keskustelukumppa-
nille ei ole välttämättä helppoa tietää 
keskustelusta edes aihepiiriä. Hänen 
pitäisi ensin osata taivuttaa sano-
ja saadakseen käännettyä ne omalle 
kielelleen.

Myös murteet vaikeuttavat maahan-
muuttajan elämää. Jos vaikka sanat 
lääkäri ja aamu ovatkin tuttuja kieli-
koulutuksesta, ei savolaisessa hoi-
totyössä kerrottu liäkärinkierto on 
uamusta avaudu. Niin ikään omistus-
liitteet tuottavat päänvaivaa. On eri 
asia kertoa, että työkaveri on hoitanut 
potilaansa kuin potilaani. Kielikoulu-
tuksissa ei välttämättä tule ollenkaan 
esiin sairaalaslangi, joten kirra, kuikka 
ja nukkumatti eivät välttämättä aukea 
ulkomaalaistaustaiselle.

Näiden lisäksi kielemme vilisee par-
tisiippeja ja lauseenvastikkeita. Maa-
hanmuuttanut henkilö tarkoittaa hen-
kilöä, joka on muuttanut maahan. 
Saavutettu etu on jotakin hyvää, jon-
ka eteen on pitänyt tehdä töitä ja jos-
ta on lopulta tullut totta. Tule juosten! 
viestittää, että henkilön tulisi kiireh-
tiä. Riippumatta lääkityksestä puoles-
taan kertoo, että jotakin voidaan teh-
dä, olipa lääkitys mikä tahansa. Myös 
yhdyssanahirviömme haavanpuhdis-
tuspyyhkeet ja keittosuolaliuokset sekä 
sanonnat kuten homma on hanskassa 
tuottavat päänvaivaa maahanmuutta-
jalle. 

Hoitotyö sisältää lukuisia erikoisti-
lanteita, joissa työntekijän pitää osata 
reagoida nopeasti ja käyttää selkeää 
kieltä. Ulkomaalaistaustainen kaipaa-

kin usein erityisvalmennusta akuutti-
tilanteisiin, joissa pitää ottaa vastaan 
käskyjä tai antaa niitä. Vaikeimpana 
sitä pidetään silloin, kun puhutaan pu-
helimessa. Alvaron vinkki tulijoille on, 
että ei pidä koskaan puhua englantia, 
vaan käyttää suomea aina, paitsi hä-
tätilanteessa. Silloin oppii puhumaan 
parhaiten.

Kohtaamisia helpottamaan

Kun työtiimiin tulee ulkomainen työn-
tekijä, on positiivinen asenne tärkein. 
Omat epäluulot on laitettava syrjään. 
Voi myös ajatella, että ehkä tässä on 
mahdollista oppia jotain uutta! On 
hyvä puhua hitaasti ja selkeästi, käyt-
tämättä murretta ja vaikeita lausera-
kenteita sekä havainnoiden koko ajan 
viestin perillemenoa. Otsan rypistys 
ja tyhjä katse kertovat ymmärtämis-
ongelmista.
 
Syvällinen perehdyttäminen on työs-
kentelyn sujumisen kivijalka. Maa-
hanmuuttajataustaisen työkaverin pe-
rehdyttäminen vaatii enemmän aikaa 
kuin kantaväestöön kuuluvan. Työn-
antajan tulisi huomioida tämä työaika-
mitoituksissa sekä järjestämällä koko 
työyhteisölle valmennusta jo etukä-
teen. Alvarokin toteaa, että ”kaikki on 
uutta ja emme tiedä mitään mistään: 
tarvitsemme paljon neuvoja ja apua”.

Suomessa on omanlaisensa tieto-
järjestelmät, joihin asiat kirjataan eri 
tavalla kuin henkilön lähtömaassa. 
Kirjaamiseen tarvitaan opastusta eri-
tyisesti, jos kielikoulutuksessa ei ole 
käyty läpi hoitotyön kirjaamisen käy-
täntöjä tai sanamuotoja (käynyt suih-
kussa avustettuna, ruokaillut omatoimi-

sesti). Myös suulliseen raportointiin 
tarvitaan opastusta. Sen tukena ole-
van potilaslistan tiedot lyhennetään 
usein ammattislangilla, joten potilaan 
vaiva saattaa jäädä hoitajalle epäsel-
väksi, kun lyhenne paperissa ei auke-
ne. Esimerkiksi serppi ei kuulosta kai-
kista loogiselta synonyymiltä CRP:lle.

Myös tietyt työkäytännöt ovat poikke-
avia. Ei siis voi vain olettaa, että tuli-
ja tietää, miten tulisi toimia. Esimer-
kiksi potilaan kotiuttamisessa on 
vaihtelevia käytänteitä, ja lääkkeiden 
kauppanimien sijaan lähtömaassa on 
saatettu käyttää pääasiassa vaikutta-
van aineen nimeä.   

Kun on halua ymmärtää vastapuolta, 
kommunikaatio saadaan kyllä pelaa-
maan. Ja kun tätä halua löytyy, myös 
potilasturvallisuus paranee ja työ-
kaverin koko osaaminen saadaan ai-
empaa paremmin hyödyksi. Muualta 
tulevat tuovat mukanaan paljon hy-
vää: ammatillisen osaamisen lisäksi 
omanlaisensa piristysruiskeen työyh-
teisöön ja potilaskuntaan. Esimerkiksi 
eteläeurooppalaisten valoisa elämän-
asenne näkyy usein pirteytenä ja iloi-
suutena, joka välittyy myös potilaille.

Lisää kokemuksia aiheesta voi lukea 
esimerkiksi Katja Lumiahon opinnäy-
tetyöstä ”Sairaanhoitajien rekrytoin-
ti Espanjasta: työyhteisön kokemuksia 
espanjalaisten sairaanhoitajien am-
matillisesta osaamisesta ja vuorovai-
kutuksesta heidän kanssaan” (2014) 
tai ”Työhön Satakuntaan” -projektin 
julkaisuista.n 

Puhekielisyyksiä ja muita 
hankalia ilmaisuja suomen kielessä

joo, pannaan semmonen  u sovitaan vain niin
saanks kattoa?  u saanko katsoa?

juonut juomia/lasillisen  u juonut alkoholia 
(jos tarkoitetaan tätä) 
huonossa jamassa   u asiat ovat huonosti 
mallillaan  u kaikki on kunnossa

Suomen kielen vaikeita rakenteita 
ja miten voisit sanoa ne toisin

syömättä, juomatta, lääkkeettä  u Ei saa syödä tai juoda. Ilman lääkkeitä, ei lääkkeitä.
on tehtävä, kyettävä, osattava  u täytyy tehdä, täytyy pystyä, pitää osata
vaimoineen, tavaroineen  u vaimonsa kanssa, omat tavarat mukana 
ontuen / juosten / aristaen  u ontui / juoksi / aristi
koulutuksen suorittanut hoitaja  u hoitaja, joka on ollut koulutuksessa 
laadittu lähete, kotiutettu potilas  u lähete, joka on tehty; potilas, joka on mennyt kotiin
ei-toivottu seuraus  u seuraus, jota ei haluta
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aNNe-marie Haapa-aLHo
Apulaisosastonhoitaja

marjaaNa KeTTu
Osastonhoitaja

Vsshp T-sairaala toimenpide-, 
teho- ja kivunhoitopalvelualue
leikkausosasto

Seitsemäs Euroopan leikkausosas-
ton sairaanhoitajien kongressi järjes-
tettiin lähes kesäisessä Italian pää-
kaupungissa Roomassa 6-10.5.2015.  
Kongressipaikaksi oli valittu keskei-
sellä paikalla Aurelio –alueella sijait-
seva Ergife Palace Hotelli. Kongressin 
teemana oli perioperatiivisen hoidon 
taso ja sen jatkuva kehitys.

Avauspuheissa tuli esille perioperatii-
visen hoidon kehityksen kulku antiikin 
ajoista nykypäivän hoitotyöhön ja mi-
ten se on jatkuvassa kehityksessä. 

Seuraavissa puheenvuoroissa esitel-
tiin leikkaussalihoitajien asemaa ja 
muun avustavan henkilöstön käyttöä 
Euroopan leikkausosastoilla. Avusta-
vaan henkilökuntaan, ns. teknikoihin 
leikkausosastolla, on aluksi joudut-
tu turvautumaan koulutetun henkilö-
kunnan puutteen vuoksi. Tällä tavalla 
on pystytty turvaamaan potilasturval-
lisuus. Käytäntö on kuitenkin jatkunut 
Euroopassa eri syistä. 

Ennen Roomaan tuloamme olim-
me suunnitelleet keskittyvämme 
kolmeen, mahdollisesti neljään oh-
jelmassa olevaan teemaan avaustilai-
suuden luentojen lisäksi. Runsaasta 
luentotarjonnasta jouduimme poimi-
maan oppimiseen ja koulutukseen, in-
fektioihin, potilasturvallisuuteen ja 
Lean-ajatteluun liittyviin esityksiin.

Eorna on ollut mukana kehittämäs-
sä leikkaussalihoitajien koulutuksen 
menetelmiä ja sisältöä sekä periope-
ratiivisen hoidon laatustandardien ny-
kypäivän haasteita vastaavaksi.
 
Leikkausosaston henkilökunnan oi-
kea riittävä resursointi ja koulutetun 

7 th Eorna congress

hoitohenkilöstön käyttö ovat hoitotyön 
kehittämisen, potilasturvallisuuden ja 
turvallisen hoitoympäristön onnistu-
misen edellytys. Työympäristöllä on 
tutkimusten mukaan myös työtyyty-
väisyyteen vaikutusta.  Hyväksi koettu 
työympäristö lisää hoitohenkilöstön 
pysyvyyttä työpaikalla ja sairaanhoi-
tajien tyytyväisyyttä työhönsä. Näil-
lä on tutkittu olevan myös vaikutusta 
työhön hakeutumiseen ja eläkkeelle 
siirtymiseen. Opiskelijoille opettajan 
esimerkillä ja tuella on todettu olevan 
positiivinen kannustava vaikutus. 

Näitä esityksiä kuunnellessamme 
voimme vain myötäillä kongressin lu-
ennoitsijoita ja allekirjoittaa julkituo-
dut tulokset.

Toinen päivä alkoi erittäin ajankohtai-
silla ja kiinnostavilla esityksillä. Aihe 
selkeästi kiinnosti suurta joukkoa 
kuulijoita ja herätti keskustelua. Ky-
seessä oli omien matkapuhelinten 
käytön lisääntyminen leikkausosas-
tolla. Kaikkihan tiedämme monien 
tutkimustenkin mukaan, ettei kännyk-
kä ole puhdas. Matkapuhelin on infek-
tioriski.

Tästä huolimatta kännykät ovat hoita-
jien mukana leikkaussaleissa. Kysy-
mys miksi? Onko maailmamme muut-
tunut niin, että todella tarvitsemme 
kännykkää myös työpaikallamme työ-
päivän aikana. Vai onko se vain viih-
dyke, tai haemmeko siitä ehkä turvaa. 
Totta on, että maailma on muuttunut, 
Twitter, Facebook, YouTube, blogit jne. 
kuuluvat ihmisten arkeen.

Sairaalasyntyiset bakteeri-infekti-
ot voivat aiheuttaa sairastuvuutta ja 
kuolleisuutta ja ovat vakavasti otet-
tava haaste terveydenhuoltojärjes-
telmälle. Matkapuhelin on kuitenkin 
myös välttämätön työväline työpai-
koilla.

Ainoa keino infektioiden torjunnassa 
on jättää kännykät leikkaussalin ulko-
puolelle, hyvä käsihygienia ja matka-
puhelimen desinfiointi käytön jälkeen. 
Tähän keskusteluun tulisi ottaa mu-
kaan myös matkapuhelinten valmis-
tajat, jotta tehokas matkapuhelinten 
puhdistus olisi mahdollista.

Kännykkäkeskustelun jälkeen pää-
simmekin kuuntelemaan sosiaalisen 
median eduista ja haitoista. Sosiaa-
linen media on modernia maailmaa, 
joka ei ole vain nuorten käytössä 
vaan meidän kaikkien, niin halutes-
samme. Sosiaalinen media on yhtey-
denpitoväline, se on ihmisten välinen 
vuorovaikutuskanava, se on myös or-
ganisaatioiden välinen viestintä- ja 
verkostoitumiskanava. 

Sosiaalisen median käytössä tulisi 
kuitenkin muistaa sen hyödyt, haitat 
ja vaarat. Työpaikalla tulisi avoimesti 
pystyä keskustelemaan asiasta ja luo-
da yhteiset pelisäännöt, niin kännykän 
käytöstä kuin siitä, mitä sosiaalises-
sa mediassa voi kertoa esim. omasta 
työpaikastaan tai työtovereistaan. 

Seuraavaksi keskityimme check-lis-
taa käsitteleviin luentoihin. Edellisen 
kerran Eornan kongressissa Lissabo-
nissa check-listaa lanseerattiin tut-

Anne-Marie ja Marjaana luentosalissa. 
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kimustulosten valossa leikkausosas-
tojen käyttöön. Nyt lista on jo rutiinia, 
mutta tutkimukset ovat tuoneet jul-
ki, ettei käyttö olekaan sataprosent-
tista. Tiettyjen ammattiryhmien sitou-
tumisaste on edelleen heikko. Kehitys 
on kuitenkin mennyt eteenpäin. Nyt 
on otettu käyttöön omia erikoisaloille 
suunniteltuja check-listoja.

Lauantain iltapäivän luentokokonai-
suus keskittyi johtamiseen ja Le-
an-ajatteluun eli ”liinaamiseen”. 
Leikkausosastolla työskennellään 
moniammatillisissä tiimeissä poti-
laan parhaan mahdollisen hoidon to-
teuttamiseksi. Osastonhoitajalla on 
keskeinen rooli toiminnan sujuvuu-
den ja tehokkuuden mahdollistajana. 
Oli mielenkiintoista kuulla, että keinot 
ja myös ongelmat ovat universaaleja. 
Oman jaksamisen vuoksi on merkit-
tävää huolehtia itsestään ja luoda po-
sitiivista energiaa ympäristöön. Lean-

ajattelu on tällä hetkellä Euroopassa 
nykypäivää. Yhdysvalloissa ollaan 
oltu edelläkävijöitä. Tärkeitä Lean-
ajatteluun liittyviä teemoja ovat joh-
taminen, innovaatio, laatu, koulutus ja 
kulttuurin muutos sekä lyhyellä, että 
pitkällä tähtäimellä potilaan parhaak-
si ja hyvän laadun takaamiseksi, a win 
win -situation.

Oli hienoa huomata, että meillä ollaan 
tällä hetkellä kansainvälisellä tasol-
la johtamisen ja hoidon kehittämisen 
suhteen.

Kongressin päätöspäivänä Lean-tee-
ma jatkui. Amerikkalaisen tutkimuk-
sen mukaan potilasvahinkoilmoituk-
set vähenivät merkittävästi Six-Sigma 
menetelmän avulla. Kahden vuoden 
kuluttua Kreikassa pidettävän koko-
uksen aikaan Lean-ajattelu on toden-
näköisesti jo arkipäivää.

Kiitämme tukijoitamme, jotka teki-
vät osallistumisemme mahdollisek-
si. Kahden vuoden päästä toivomme 
pääsevämme osallistumaan seuraa-
vaan, Kreikan järjestämään kahdek-
santeen Eornan kongressiin. n

Puh. 09 417 606 00 │ www.steripolar.fi  │ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

kun hoitotulokset ratkaisevat

Uusi BFW Bristol - kirkas 30 000 luxin led-otsavalo 
tilanteisiin joissa tarvitaan hyvää näkyvyyttä.

•	 Säädettävä valospotti 2,5cm - 5cm - 7cm Ø
•	 Kevyt, taskuun mahtuva akku 10h käyttöajalla

30 vuoden kokemuksella, Steripolarilta.

.
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Lue lisää osoitteessa www. bit.ly/bfwbristol

Espanjalaisille portailla.
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Noora TuruNeN

PARIKYMMENTÄ SAIRAANHOITA-
JAA sijoittui HYKS:n eri sairaaloihin 
pääasiassa leikkaus- ja anestesia-
osastoille. Kaksi heistä, Fe Agliam ja 
Edna Guerrero, työskentelevät edel-
leen Jorvin sairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosastolla. Miten heidän nä-
kökulmastaan asiat menivät ja mitä 
heille kuuluu nyt?

Minkälainen filippiiniläinen 
sairaanhoitajakoulutus on?

Sairaanhoitajakoulutus kestää 4 vuot-
ta, sisältäen teoriaa ja käytönnön har-
joittelua. Valmistumisen jälkeen pitää 
suorittaa vielä lisenssikoe, jotta voi 
työskennellä sairaalassa.

Filippiineiltä kotoisin olevat sairaanhoitajat 
Fe Agliam ja Edna Guerrero

 
Minkälainen työkokemus    
teillä on?

Fe työskenteli 4 vuotta Filippiineil-
lä vuodeosastolla ja leikkausosastol-
la. Hän on työskennellyt 8 vuotta Sau-
di-Arabiassa päivystysosastolla sekä 
leikkausosastolla. 

Edna työskenteli vuoden Filippiineil-
lä leikkaussairaanhoitajana. Hänellä 
on myös 8 vuoden työkokemus Saudi-
Arabiasta, jossa hän työskenteli leik-
kaussairaanhoitajana, heräämöhoi-
tajana sekä osastolla. Hän on tehnyt 
myös hammashoitajan töitä.

 
Miten päädyitte tulemaan  
Suomeen töihin?

Huhtikuussa 2009 näimme paikallis-
lehdessä Filippiineillä rekrytointi-il-
moituksen sairaanhoitajiksi Suomeen. 
Päätimme kokeilla onneamme. Näim-
me sen mahdollisuutena työskennel-
lä jossain muualla kuin Filippiineillä 
tai Saudi-Arabiassa. Kiinnostuimme, 
koska näimme sen mahdollisuute-
na työkokemuksen karttumiseen, pa-
rempaan palkkaan sekä mahdollisuu-
tena tutustua Eurooppaan.

Miten asiat etenivät                
hakemisen jälkeen?

Alkoi matka läpi lukuisten haastatte-
lujen ja tarkastuksien. Hakemuksia oli 
satoja, joista 25 läpäisi kaikki haastat-
telut ja tarkastukset. Valitut aloittivat 
suomen kielen opiskelun, joka kesti 
kesäkuusta 2009 maaliskuuhun 2010. 
Lisäksi meidän piti läpäistä Laurea-
ammattikorkeakoulun pääsykokeet.

Lähdimme Filippiineiltä kohti Suomea 
14.4.2010. Amsterdamissa saimme 
kuitenkin huonoja uutisia; Islannis-
sa oli purkautunut tulivuori, emmekä 
voineet jatkaa lentoa Suomeen. Saa-
vuimme Suomeen 19.4. kuljettuamme 
laivoilla ja busseilla. 

Minkälaisia haasteita olette 
kohdanneet Suomessa?

Alkuun oli tosi haastavaa. Kylmä ilma 
oli uutta, puhekieli oli aivan erilais-
ta, kuin olimme opinnoissamme op-
pineet. Se toi lisähaasteen valmiik-
si jo niin vaikeaan kieleen. Kielen ja 
sään haasteiden lisäksi suoritimme 
sairaanhoitajan opintoja Laureassa, 
myös lauantaisin. Sunnuntait olivat ai-
noat vapaapäivä, jotka menivät koulu-
tehtäviä ja kotitöitä tehdessä. 

Kaksikymmentä filippiiniläistä sairaanhoitajaa aloitti työnsä HYKS:n 

operatiivisessa tulosyksikössä huhtikuussa 2010.  HYKS-sairaan-

hoitoalue, Opteam ja Laurea-ammattikorkeakoulu aloittivat yhteis-

työhankkeen, jonka tavoitteena oli hankkia kokemusta ja luoda hyviä 

käytäntöjä ulkomaisten sairaanhoitajien rekrytoimiseksi. HUS halusi 

myös turvata osaavan työvoiman saatavuuden tulevina vuosina. Seu-

raavien 10 vuoden aikana eläkkeelle on jäämässä noin 2 400 hoitajaa. 

(Lääkärilehti, 4/2010)

Pilottihankkeen tarkoituksena oli kehittää HUS:lle toimintamalli, jol-

la voidaan tulevaisuudessa rekrytoida osaavaa henkilökuntaa ulko-

mailta ja kotouttaa työntekijät suomalaiseen yhteiskuntaan. Pyrki-

myksenä oli niin ikään olla mukana kehittämässä valtakunnallisia 

hyviä käytäntöjä terveydenhuollon työvoiman turvaamiseksi. Sai-

raanhoitajien koulutus on korkeatasoista Filippiineillä. Siksi hoitajia 

haluttiin nimenomaan sieltä. (Lääkärilehti 2010) 
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Töissäkin oli omat haasteensa, piti 
oppia suomalaiset termit toimenpi-
teille, instrumenteille sekä oppia tun-
temaan kollegoiden nimiä. Olemme 
todella onnekkaita, että saimme iha-
nat mentorit, jotka tukivat meitä ja nä-
kivät vaivaa, jotta orientoituisimme 
hyvin työhön sekä jokapäiväiseen elä-
mään Suomessa. 

Mitkä asiat ovat parasta     
Suomessa?

Vaikka meillä oli alussa raskas-
ta, olemme aina pärjänneet. Paras-
ta Suomessa on terveydenhuolto ja 
niistä erityisesti neuvola, ilmaiset ro-
kotukset sekä hammaslääkärikäyn-
nit lapsille, matalat sairaalamaksut. 
Ympäristö, Suomi on turvassa suu-
rilta luonnonkatastrofeilta, joita taas 
Filippiineillä tapahtuu. Koulutus on 
korkeatasoista sekä tasa-arvo eri 
kansalaisuuksien välillä eri etuuksi-
en suhteen. 

 
NOIN VIISI VUOTTA MYÖHEMMIN 
molemmat työskentelevät edelleen 
Jorvin leikkausosastolla. Ednan mies 
tuli samaan aikaan töihin HUS:in toi-
selle leikkausosastolle. Fen mies tuli 
myöhemmin Suomeen ja nyt heillä on 
kaksi ihanaa poikaa, 3,5- vuotias Ans-
si ja 1-vuotias Atro. Perhe kokee vä-
lillä haasteita lasten kasvatuksessa 
Suomessa siinä, ettei tukiverkostoja 
ja omia perheitä ole lähellä. n Kuvassa Fe vasemmalla ja Edna oikealla.

ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

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

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

WANTED! 
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GeerT drieSSeN
r. Specialist Scientific Affairs & Education at 3M
 
 

Product- and manufacturing stand-
ards for medical devices are generat-
ed to guarantee that products which 
are in scope of the standard meet 
certain minimum performance crite-
ria. Products meeting minimum per-
formance criteria facilitate and con-
tribute to quality of patient care and 
with that also to patient safety. In a To-
tal Quality Management (TQM) system 
however, these standards can never 
guarantee that all quality goals of an 
organization as a hospital or more in 
particular an operating room, will be 
achieved. 
 
Standards can be seen as a set of test 
methods with minimal performance 
requirements to ensure that products 
are able to achieve their goals.

In order to be able to market their 
products, manufacturers of prod-
ucts which are in scope of the stand-
ard need to fulfil these minimum re-
quirements.
 
Standards generated by organizations 
as CEN and AAMI can from a “quality 
management“ point of view be seen as 
the consensus on the (bare) minimum 
definition of quality requirements for 
affected products in the region for 
which the standard is applicable. 

Requirements, needs and expecta-
tions with regards to a quality defini-
tion of a product differ from one per-
son to another (they are subjective). 
That subjectivity of requirements 

A global standard for surgical drapes, gowns and 
clean air suites. Utopia or an achievable future?

makes it (among other things) difficult 
to generate a standard.
 
Currently there are worldwide, two 
important and largely different stand-
ards for surgical drapes, gowns and 
clean air suites. One American stand-
ard (AAMI PB70) and the European 
Standard EN13795:2011. The latter 
one is currently under revision by the 
European CEN organization.
 
What we recently see is that many 
countries (like India, Japan and quite 
some South American countries) are 
developing their own standards with 
their own set of required test meth-
ods.  

Having seen a draft standard of one 
of the above mentioned countries, I 
came to the conclusion that the stand-
ards (once they will be in place) will 
not contribute to the safety of the pa-
tient and that they in some cases 
even would jeopardize patient safety. 
On top of that and as a consequence, 
if every country generates its own 
standard, manufacturers would have 
to spend a fortune to test their prod-
ucts and to show compliance.
 
From a “social sustainability” point of 
view, people all over the world have 
equal rights. Also when it comes to 
the quality level of products used dur-
ing surgery. The money spent by man-
ufacturers to test their materials will 
increase the price of the final prod-
uct and that maybe even to an extend 
that certain countries or certain hos-
pitals in those countries would not be 
able to afford state of the art type of 
products.  In the best case, the mon-
ey and resources spent by  manufac-
turers on testing would limit budgets 
needed for further innovations and in 
that way even jeopardizing  economic 
and environmental sustainability.
 
Taking the above mentioned into ac-
count, the ideal situation would be to 

have one worldwide standard with 
one set of test methods. A standard 
like that would contribute to all the 
aspects (social, economic and envi-
ronmental) of sustainability. With re-
gards to surgical drapes, gowns and 
clean air suites, there is now an ISO 
group (ISO-TC93-SC13-WG6) working 
on achieving that.
 
Making a standard e.g. achieving con-
sensus in standardization, is never 
easy, also not in this case.

Although also having patient safety in 
scope, AAMI PB70 puts much more 
than EN13795 emphasis on protect-
ing the healthcare worker, whereas 
EN13795, has a major focus on pro-
tecting patients against the possible 
negative consequences of microbial 
transfer.

These differences in scopes of both 
standards make that prescribed test 
methods are different and if a test 
method is used in both standards you 
will find that established minimum 
performance criteria are different.
 
Writing a standard is sometimes just 
like “real life”, you will never get eve-
rything what you would like to have! 
This implies that in order to achieve 
consensus, every group member 
should be willing to make some con-
cessions while keeping the over-
all objective of the standard (ensur-
ing a global minimum and sustainable 
quality of patient care) in mind.

If all members of ISO-TC94-SC13-
WG6 are willing to consider jumping 
over their own proverbial shadows, I 
strongly believe that a global stand-
ard for surgical drapes, gowns and 
clean air suites is achievable. n
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oLGa Libba, NiiNa Kupari, pirKKo raTiNeN 
 ja jaaNa perTTuNeN  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö, joinka aiheena oli leikka-
usasennon vaikutukset hermovaurioi-
hin, toteutettiin integroivan kirjallisuus-
katsauksen periaatteita noudattaen. 
Kirjallisuuskatsaus sisälsi viisi vaihet-
ta: tutkimusongelman asettelu, aineis-
ton kerääminen, arviointi, analyysi ja 
tulosten esittäminen ja tulkinta. Aineis-
ton keruu tehtiin systemaattisesti käyt-
tämällä CINAHL ja PubMed tietokanto-
ja. Hakusanoina käytettiin mm. sanoja 

“complications”, “patient positioning” ja 
“nerve”. Katsauksessa on valittu kan-
sainvälisiä tutkimuksia, kirjallisuuskat-
sauksia ja katsausartikkeleita yhteen-
sä 19 kappaletta.

Leikkausasento on asento, johon poti-
las asetetaan ennen leikkausta ja py-

”Hermot kireällä”
Kirjallisuuskatsaus leikkausasennon vaikutuksesta hermovaurioihin

syy siinä leikkauksen aikana nukutettu-
na tai puudutettuna. Sen tarkoituksena 
on antaa hyvä näkymä kirurgille, mutta 
anestesialääkärin ja –hoitajan on myös 
pystyttävä tarkkailemaan ja huoleh-
timaan potilaasta. Asennon pitää olla 
potilaalle turvallinen ja sen valinnassa 
tulisi ottaa huomioon potilaan fysiolo-
giset erityispiirteet. Leikkausasennos-
sa pitää pystyä turvaamaan potilaalle 
avoimet hengitystiet, esteetön veren-
kierto sekä välttämään painehaavat ja 
hermovauriot. Yleisimmät asennot ovat 
trendelenburgin, selkä-, vatsa, litoto-
mia-, kylki- ja rantatuoliasento.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista kävi 
ilmi, että hermovauriolle altistavia te-
kijöitä ovat mm. miessukupuoli, sai-
raudet (kuten diabetes), leikkausasento 
ja leikkausaika. Leikkauksen kesto on 
useissa tutkimuksissa esiintynyt riski-
tekijänä. Asennosta ja potilaasta riip-
puen hermovaurioita voi syntyä jo ly-

hyessäkin ajassa, mutta mitä pidempi 
leikkausaika on, sitä todennäköisem-
min potilaalle koituu leikkausasennos-
ta haittaa.

Leikkausasennosta johtuvat hermo-
vauriot ovat kaikki kuitenkin ehkäis-
tävissä. Tärkeää on tunnistaa ris-
kipotilaat, sijoittaa potilas kunnolla 
leikkausasentoon ja koota riittävä mo-
nitorointi leikkauksen ajaksi. Lisäk-
si ulkoisten riskien, kuten tarpeetto-
man iso venytys lonkissa ja olkapäissä, 
vähentäminen auttaa ehkäisemään 
hermovammojen syntymistä. Suun-
nitelmallisuus ja tiimityö ennaltaehkäi-
sevät hermovaurioita ja säännöllinen 
potilaan tarkistaminen auttaa havait-
semaan vaurioiden merkkejä. Hoitajal-
le on myös kehitetty apuvälineitä her-
movaurioiden ehkäisemiseksi. Näitä 
ovat mm. tarkistuslista ja SSEP-moni-
torointi. n

PERI-OPERATIVE 
NURSES IN 
EDUCATION 
AND PRACTICE
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Dear Nordic peri-operative nurses

NORNA, Nordic Operating Room Nurses 

Association, would like to invite you to come 

to Copenhagen 27-28 October 2016.

FS SASMO, the danish association of operating 

room nurses is proud to be hosting the 4th 

NORNA congress. Peri-operative nurses in 

education and practice.

The aim of the conference is to share intiatives 

in peri-operative nurses education and pratice, 

caring for the peri-operative patient.

Visit our website www.norna2016.dk and don’t 

hesitate to contact us for futher information.

We look forward to welcoming you all 

to Copenhagen.

1st Call 
for Abstract 
November 2015
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Laser-suonikohjuleikkaukset

SiNiKKa TaipaLe 
esh

SiNiKKa Hujo 
sh amk
Vammalan sairaala

HURAUTAN PYÖRÄLLÄ sairaa-
lan pihaan klo 7.15 ja kipaisen toiseen 
kerrokseen leikkurin pukkariin. Siel-
lä paikalla ovatkin jo Sinikka, Johanna 
ja Tiina. Rupatellaan mukavia vaattei-
den vaihdon lomassa ja siirrytään lei-
mauksen jälkeen viemään eväät pik-
kuruisen kahvihuoneemme uuteen 
uljaaseen jääkaappiin. Käsipesun jäl-
keen siirrytään saliin yksi. Olen tä-
nään passarina, joten tietokoneen 
kimppuun. Operasta  avautuu salilis-
talta neljä potilasta, jotka ovat tulos-
sa Laser -suonikohjuleikkaukseen, 
operatöörinä verisuonikirurgi Juk-
ka Saarinen.  Marja valmistelee anes-
tesiapuolta, Sinikka kerää tavaroita 
instrumenttipuolelle ja minä alan val-
mistella Tumesens-puudutetta lisää-
mällä Nacl 500ml:n Lidocain 1% cum 
adrenalinia 50ml. Laitan puuduteai-
nepussin infuusiopumpun telineeseen 
odottelemaan vuoroaan. Tarkastan 
vielä, että ultra- ja laserlaite sekä esi-
valmistelemani infuusiopumppu ovat 
leikkaustason vasemmalla puolel-
la. Asettelen polkimet tason oikealle 
puolelle, koska Jukka tekee toimen-
piteen aina istuen tai seisten potilaan 
oikealla puolella.  Instrumenttihoi-
taja on pöytineen potilaan jalkopääs-
sä. Varaudumme myös mahdolliseen 
sivuhaarakohjujen vaahtohoitoon tai 
poistoon mekaanisesti instrumentein. 
Laitan vielä lasersäteistä varoittavan 
kyltin salin ulkopuolelle oveen.
 
JUODAAN VIELÄ pikaiset aamukah-
vit yhdessä muiden hoitajien kans-
sa, kertaillaan eilisen tapahtumia ja 
organisoidaan tämän päivän kulkua, 

Leikkaussalikierroksella 3: Vammalan sairaala

mahdollisia vaihtosaleja yms. Kaikki 
tuntevat toisensa hyvin koska olem-
me pieni yksikkö, 16 sairaanhoitajaa. 
Leikkausosastollamme on neljä sa-
lia, joista kolme päivittäisessä käy-
tössä. Heräämöjä on kaksi, joista toi-
nen on osastolle meneville potilaille ja 
toinen päiväkirurgisille potilaille. Päi-
kin tiloihimme kuuluu lisäksi puku-
huoneet, viihtyisä odotustila ja potilai-
den vastaanottotilat. Päiväkirurgiset 
ja leikkaukseen kotoa (leiko) saapu-
vat potilaat tulevat suoraan leikkaus-
osastolle. Meillä tehdään gastroente-
rologisia, urologisia, yleis-, verisuoni-, 
neuro-, ja lastenkirurgisia leikkauksia. 
Olemme osa Pirkanmaan sairaanhoi-
topiiriä, yksi sairaalamalli on organi-
saation taustalla.  Pienessä yksikössä 
moniosaaminen on välttämätöntä ja 
se lisää myös työssä jaksamista sekä 
viihtyvyyttä. Meillä saa työskennellä 
perehdytyksen jälkeen kaikissa roo-
leissa salissa, heräämössä sekä poti-
laiden vastaanotossa ja kotiutuksessa. 
Lisäksi osaamista voi kartuttaa hyvin-
kin paljon omaa vastuualuetta kehit-
tämällä.  Leikkausalihoitajalta edel-
lytettävän teknisen osaamisen lisäksi 
hoitajat kokevat saavansa osallistua 
ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltai-
sempaa hoitoa prosessin eri vaiheis-
sa. Näin potilaan hoitopolku on hoita-
jilla kirkkaana mielessä.

KUN KAIKKI on valmista, aneste-
siahoitaja Marja saattaa potilaan sa-
liin. Ensin käydään läpi tarkistus-
lista. Verisuonikirurgi Jukka tutkii 
potilaan jalan vielä ultraäänilaitteel-
la ja merkitsee toimenpidekohdat po-
tilaan kanssa keskustellen ja hänet 
huomioon ottaen. Seuraavaksi po-
tilas asettuu leikkaustasolle seläl-
leen. Huomioidaan leikkauksen aikai-
set asennonvaihdot (potilas sopivassa 
kohdassa leikkaustasolla). Potilaan 
jalat ovat välillä koholla toimenpiteen 
aikana. Lämpötaloudesta huolehdi-
taan, taso ja peitto on esilämmitetty, 
iv-nesteet ovat myös lämpimiä. Huo-
lehditaan hyvästä peittelystä toimen-
piteen aikana. 

MARJA LAITTAA potilaalle tarkkai-
lulaitteet ja iv-kanyylin. Potilaan tilan-
teen mukaan annetaan ”hälläväliälää-
kettä” anestesialääkärin määräyksen 
mukaisesti. Alan valmistella toimen-
pidealuetta. Kerron potilaalle etukä-
teen valmisteluista. Laitan nilkkaan 
remmin ja nostan jalan telineelle ja 
suojaan genitaalit. Desinfioin jalan ni-

Välineistö.

Lasersäteistä varoittava turvallisuustiedote.
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vusesta jalan ympäri nilkkaan saakka. 
Availen steriilit paketit instrumentti-
hoitaja Sinikalle. Desinfiointiaineen 
kuivuttua Sinikka voi aloittaa peittelyn. 
Peittelyyn käytetään peruspakkausta, 
lisäteippiä ja sivuliinaa tarpeen mu-
kaan.  Laitan uä-anturin päähän gee-
liä ja anturi ujutetaan steriiliin pitkään 
muoviseen suojapussiin. Sinikka ojen-
taa infuusioletkun toisen pään minul-
le ja yhdistän sen infuusiopussiin ja 
pumppuun. Täytetään letku vielä pol-
kaisemalla jalkapoljinta.

POTILAS ON valmisteltu ja kirurgi 
Jukka saapuu saliin. Käydään tarkis-
tuslista läpi ennen toimenpiteen aloi-
tusta. Kirurgi aloittaa puuduttamalla 
paikallisesti punktiokohdan  Lidocain 
1%.lla puudutteella. Asetetaan kanyyli 
vena safena magnaan kuten myös oh-
jainvaijeri. Sillä välin käynnistän La-
serlaitteen ja varmistan, että näytöllä 
on valmiina aloitusarvot 10 wattia ja 70 
joulea. Yhdistän Sinikalta saamani la-
ser-kuidun pään laserlaitteeseen. Ki-
rurgi vie laserkuidun eli hoitokatetrin 
suoneen. Seuraavaksi jalka puudute-
taan Tumesens-puudutteella uä-oh-
jattuna. Tumesens-puudute infiltroi-
daan laskimon ympärille puudutuksen 
ja kompression aikaansaamisek-
si. Puudute suojaa ympäröiviä kudok-
sia lämpövauriolta. Tämän jälkeen lai-
tan kirugille ja instrumenttihoitajalle 
suojalasit, joilla varmistetaan, ettei-
vät haitalliset lasersäteet vaurioita lä-

hietäisyydellä olevien silmiä. Tämä on 
varotoimi, koska kirurgi lopettaa aina 
laseroinnin ennen kuin ottaa vaije-
rin pois suonesta. Kirurgi aloittaa la-
seroinnin katetria alaspäin vetämäl-
lä, käsitellään haluttu laskimo osuus 
uä-varmennuksessa. Monitorista seu-
rataan suonen reagointia hoitoon. La-
serointi lopetetaan ja vedetään katet-
ri kokonaan pois suonesta. Merkitsen 
ylös hoidetun suonen pituuden ja lase-
rointiin käytetyt joulet. Jos hoidetaan 
useampaa suonta, huuhdellaan välillä 
neula ja sisäänviejä. Sisäänvientikoh-
taa painetaan jos verenvuotoa. Pääl-
le laitetaan steriili teippi. Laserhoidon 
aikana kirurgi Jukka selostaa potilaal-
le tapahtumien kulkua ja mahdollisis-
ta tuntemuksista hoidon aikana. Muu-
tenkin toimenpiteen aikana jokaisessa 
vaiheessa potilaan informointi ajanta-
saisesti on tärkeää, koska toimenpi-
de tehdään paikallispuudutuksessa ja 
potilas on täysin tietoinen toiminnas-
ta. Käyn vielä tarkistuslistan läpi. Lo-
puksi laitetaan potilaalle tukisukka. 
Potilas pitää tukisukkaa ensin 3 vuo-
rokautta. Sen jälkeen sukan voi ottaa 
pois suihkun ajaksi. Kaikkineen hoito-
sukkaa pidetään viikon ajan yötä päi-
vää. 

TOIMENPITEEN AJAN Marja on ju-
tellut potilaan kanssa mukavia ja lää-
kinnyt häntä voinnin mukaan hieman 
midatzolamilla ja fentanylillä. Kun toi-
menpide on tehty, potilas pukee hoita-

jan avustuksella aamutakin päälleen 
ja tossut jalkaansa. Marja saattelee 
potilaan päiväkirurgian heräämöön, 
jossa hoitaja onkin jo valmiina tarjoi-
lemaan potilaalle aamukahvit sämpy-
löineen yms. Potilas nauttii kaikessa 
rauhassa aamupalansa. Päiväkirur-
gian hoitaja Minna antaa hänelle ko-
tihoito-ohjeet suullisesti. Potilas saa 
ohjeet myös kirjallisena sekä saira-
uslomatodistuksen ja e-kipulääke-
reseptin. Lasertoimenpiteen jälkeen 
odotettavissa on mustelmia, punoitus-
ta ja turvotusta käsitellyn suonen ym-
pärillä sekä kohtalaista kipua. Kipu,  
joka kertoo käynnissä olevasta ar-
peutumisprosessista, voi jatkua usei-
ta päiviä. Kävely ja parasetamolilääki-
tys auttavat kipuun.  Potilas on valmis 
vaatteiden vaihdolle ja sen jälkeen ko-
tiinlähtökunnossa.

TEEMME VIELÄ toisen vastaavanlai-
sen toimenpiteen, jonka jälkeen onkin 
tauko. Tauon vietämme omassa kah-
vihuoneessamme omin eväin. Joskus 
joku kipaisee ruokalaan, mutta käyn-
nit ovat harventuneet uuden ruokalan 
valmistuttua, koska se on sairaalan 
toisessa päässä. Ykköskerrokses-
sa on kahvio, josta saa esim. salaatti-
annoksia, jos omat eväät eivät mais-
tu. Ruokatauolla on hetki aikaa jutella 
saleista tauolla olevien työkavereiden, 
siistijöiden ja lääkäreidenkin kanssa.
 

Tumesens-puudutusta infiltroidaan. Laser-hoitokatetri suonessa..
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TULEVAISUUDESSA lasersuoni-
kohjutoimenpiteitä tehdään poli-
kliinisesti, näin prosessi kevenee 
ja toiminta tehostuu entisestään.  
Kun päivän työt salissa on teh-
ty, täydennetään vielä kaappeja 
ja valmistaudutaan huomista var-
ten. Katsotaan myös huomisen 
sijoitukset. Meillä ollaan harvoin 
koko viikkoa samassa roolissa, 
vaihtelu virkistää. Huomenna on-
kin aivan muuta kuin tänään, olen 
pre- soittajana, joten luvassa on 
puhelimen ääressä potilaiden oh-
jausta tulevia leikkauksia varten. 
Päivä sisältää monenlaista tar-
kistelua labratuloksista kotilää-
kitykseen, tulkin tilauksiin yms. 
Pre- soittaja tekee paljon yhteis-
työtä anestesialääkärin ja mm. 
jonohoitajan kanssa. Tavoittee-
na on turvata potilaan leikkaus-
kelpoisuus leikkausajankohtaan 
mennessä.   Näin kului taas yksi 
päivä Vammalan sairaalan leik-
kurissa. n

VERISUONIKIRURGI JUKKA          
SAARINEN KOMMENTOI:

Pintalaskimoiden vajaatoiminnan mo-
derni hoito toteutuu pääosin laskimonsi-
säisin hoidoin. Avokirurgiaa tarvitaan lä-
hinnä yksittäistapauksissa. Päärunkojen 
(iso ja pieni kehräslaskimo) ensisijainen 
hoitomenetelmä on laser. Pienikokois-
ten päärunkojen, sivuhaarojen ja uusiu-
tumien hoitoon käytetään vaahtohoitoa. 
Laskimonsisäisessä laserhoidossa vial-
linen suoni kutistetaan laserenergialla, 
jolloin virtaus suonessa lakkaa ja suoni 
arpeutuu pysyvästi tukkoon. Laserhoito 
tehdään ultraääniohjatusti ja lähes aina 
paikallispuudutuksessa. Laserhoidon 
pitkäaikaistulokset (3-5 vuotta) ovat erit-
täin hyviä, yli 90 % hoidetuista rungois-
ta pysyy tukkeutuneena. Lasertoimen-
piteessä voidaan päärungon laseroinnin 
lisäksi tehdä harkinnan mukaan samal-
la sivuhaarakohjujen poisto tai sivuhaa-
rojen vaahdotus.

uu

SEE MORE – tREat bEttER
3D ja thunDerbeat vievät laparoskopian uudelle ulottuvuudelle –
tarkempaa näkyvyyttä ja parempaa hemostaasia.

Laserhoitoja tehdään tällä hetkellä sekä 
PÄIKI -tyyppisesti että polikliinisesti. 
Olennaista on yksilöllinen hoidonsuun-
nittelu ja mahdollisimman kevyt täsmä-
hoito. Hoitotiimillä tulee olla osaamista 
ja tietoa kaikista laskimovajaatoiminnan 
hoidon osa-alueista, koska hoitomuotoja 
(laser, vaahto, avokirurgia) yhdistellään 
eri tavoin.

Laskimovajaatoiminta on väestössä 
yleistä ja toimenpiteitä tehdään julkises-
sa terveydenhuollossa sekä oireperus-
teisesti että ihokomplikaatioiden (sääri-
haava, pigmentaatiot, laskimoperäinen 
ihottuma) takia paljon. Tämän vuoksi las-
kimokirurgiaan kohdistuu myös merkit-
täviä kustannuspaineita. Hyvät pitkäai-
kaistulokset ja kustannusvaikuttavuus 
ovat keskeisiä tavoitteita laadukkaassa 
laskimokirurgiassa.
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Tarvikehankinnan kokonaispaketti
 
Kysy lisää – Lauri Untamo
p. 040 419 1907
lauri.untamo@onemed.com

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

Enemmän aikaa 
olennaiseen

OneMedin laajassa tarvikevalikoimassa nyt myös 
asiakasräätälöidyt evercare® MediKit -leikkauspakkaukset.

3 Vähemmän tarvikevalikoiman hallinnointia 
3 Lyhyempi toimenpiteen valmisteluaika
3 Enemmän aikaa potilaalle

evercare® is a registered trademark of OneMed Group Oy

Pinsetti_4_2015_OneMed.indd   1 9.11.2015   9.59
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Leikkaussalikierroksella 4: Diacor-sairaala

aNNe Neva
leikkaussairaanhoitaja

Anivarhainen maanantaiaamun herä-
tys, pikaisesti suihkuun ja ulos tuijot-
telemaan taivaalle. Turha vaiva, pak-
su pilviverho peittää taivaan, eikä ole 
toivoakaan nähdä täydellistä kuun-
pimennystä. No, seuraavan kerran 
vastaava pimennys on vuonna 2030.  
Kotiin sisälle syömään aamun mys-
liannos ja Hesaria lukemaan. Sitten 
vain bussiin ja työpaikkaa kohti Länsi-
väylää pitkin. 

Työpaikkani on Diacor-sairaalan leik-
kausosasto Helsingin Ruoholahdessa 
ja toimin siis siellä leikkaussairaan-
hoitajana vastuualueinani gastroki-
rurgia ja gynekologia. Pääsääntöises-
ti gastrokirurgiset ja gynekologiset 
leikkaukset tehdään meillä laparo-
skooppisesti. Osastollamme on nel-
jä leikkaussalia ja toimenpiteemme 
ovat 80-prosenttisesti ortopedisiä. 
Ortopediasta suurimman osan muo-
dostavat olkapääskopiat; labrum ja 
rotator-cuff -korjaukset sekä acro-
mionplastiat. Polven tähystysleikka-
uksia sekä meniski -korjauksia että 
ACL-rekonstruktiota teemme var-
sin paljon.  Edellä mainittujen lisäksi 
teemme selkäkirurgiaa, käsikirurgiaa, 
jalkateräkirurgiaa, lastenkirurgiaa, 
korva-nenä- ja kurkkutoimenpiteitä 
ja pienimuotoista verisuonikirurgiaa.  
Suurin osa toiminnastamme on päi-
väkirurgista, mutta potilaillamme on 
myös mahdollisuus yöpyä 7-paikkai-
sella vuodeosastollamme niin halu-
tessaan tai tilanteen muuten niin vaa-
tiessa.
 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 
on sairaalamme pääomistaja. Tämä 

on seikka, joka tekee meistä erilaisen 
yksityisten sairaaloiden joukossa. Te-
kemämme liiketuotot nimittäin käy-
tetään Diakonissalaitoksen erilaisiin 
yhteiskunnallisiin projekteihin, jot-
ka suunnataan yhteiskunnassa kaik-
kein eniten apua tarvitseville. Tämä 
on yksi syy siihen miksi haluan työs-
kennellä juuri Diacor-sairaalassa ja 
miksi olen työpaikastani erityisen yl-
peä. Rusinoina pullassa ovat mukavat 
työtoverit, rento ilmapiiri ja pieneen 
sairaalaan nähden suhteellisen mo-
nipuolinen toiminta, joka tekee työpäi-
vistä vaihtelevia ja mielenkiintoisia.

Saavun työpaikalle tapani mukaan 
hyvissä ajoin, joten ehdin hyvin juo-
da kahvikupposen, joka onkin tarpeen 
varhaisen kuun perässä juoksente-
lun vuoksi. Aamuvirkkuina paikalla on 
jo myös olkapääkirurgimme Harri ja 

anestesiaesimies Raili. Kahvin jälkeen 
tutustun tarkemmin päivän leikkaus-
listaan ja potilaan esitietoihin. Tänään 
työskentelisin salissa kolme ja tiedos-
sa olisi olkapääkirurgiaa Harrin vaih-
tosalissa. Samassa salissa  kanssani 
työskentelisi tänään anestesialääkäri 
Leena ja anestesiahoitaja Lotta. Leik-
kaushoitajaparini olisi Hanna, jonka 
työvuoro alkaisi vasta kello yhdeksän.

Tutustun lähemmin ensimmäisen 
potilaamme tietoihin: hän on noin 
60-vuotias mies, jolle olisi tarkoitus 
laittaa vasemman olkapään pinnoite-
proteesi. Lähden saliin kolme ja Lot-
takin saapuu sinne samalla. Iloiset vii-
konlopun kuulumiset vaihdetaan salin 
valmistelun lomassa. Leenakin on jo 
paikalla osallistumassa valmistelui-
hin. Koska Hanna saapuu vasta yh-
deksäksi, saan Niinan naapurisalista 

Syksyinen maanantai Diacorissa 
Helsingin Ruoholahdessa

Vasemmalta oikealle Lotta, Hanna ja Leena.
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auttamaan leikkauksen aloitukses-
sa. Koska proteesileikkauksessa on 
suhteellisen paljon välineistöä, asen-
nonlaittoa ja muuta puuhaa, saam-
me touhuta tehokkaana, että ortopedi 
Timo pääsee aloittamaan leikkauksen. 
Olen jo aloittanut potilaan liinoittami-
sen, kun Hannakin saapuu ja tiimi on 
kasassa. Aloitamme leikkauksen Ti-
mon kanssa kahdestaan ja Harri tu-
lee leikkaukseen mukaan tehtyään 
ensin kakkossalissa olkapään kap-
sulotomian. Leikkaus etenee hyvin ja 
iloisissa tunnelmissa, olkapään esil-
le preparointi, riimaus, sovitus ja 
proteesin paikalleen laitto.  Vielä lo-
puksi ihoklipsit, Naropin puudutus ja 
haavojen peittely. Potilaan asennon 
suoristaminen, kantositeen laitto ja 
herättäminen ja leikkauksesta ja nu-
kutuksesta toipuminen heräämössä 
voi alkaa. 

Pyydämme vaihtosiivouksen ja sil-
lä aikaa haemme lounaan ja ehdim-
me syödäkin sen, koska Harri tekee 
naapurissa rotator-cuff -repeämän 
korjausta ja tiedämme, että aloitus-
lupa seuraavalle potilaallemme ei 
tule saman tien. Syödessäni Han-
na on jo aloittanut salin lavastami-
sen olkapääskopialle. Proteesin leik-
kasimme puoli-istuvassa asennossa 
ja seuraavat potilaat leikkaamme kyl-
kiasennossa, joten tuet, tyynyt ja te-
lineet ovat nyt erilaiset. Kun sali on 
valmis, saammekin jo aloitusluvan 
naapurisalista ja reipas Lotta rientää 
taas hakemaan potilasta saliin. Täl-
lä kertaa kyseessä on noin 50-vuo-
tias nainen, jolla on labrumvaurio ja 
todennäköisesti hänelle tehdään Ban-
kart-leikkaus arthroskooppisesti. Po-
tilaan saavuttua Lotan kanssa saliin 
läpikäymme check-listan ja pääsem-
me aloittamaan anestesian, jonka 
Leena tapansa mukaan hoitaa var-
masti ja vähäeleisesti. Tuota pikaa po-
tilaamme on unessa, kyljellään, käsi 
vedossa, pestynä ja peiteltynä.
 

Hanna ja Anne.Harri ja Hanna työntouhussa.

Hanna on nyt vuorostaan ”puikoissa” 
ja minä hoitelen valvovan sairaanhoi-
tajan tehtäviä. Aina ajoittain tulee sel-
keänä tunne siitä, että tämä on juuri 
sitä mitä haluan tehdä. Varsinkin täl-
laisina päiviä kun kaikki sujuu ja tii-
mi hoitaa hommansa hyvällä sykkeel-
lä ja mielellä. Tämä on asia, joka on 
kirkastunut minulle vuosien varrel-
la, varsinkin silloin kun olen väliaikai-
sesti tehnyt toimistotyötä pitkien pro-
jektien parissa. Leikkaushoitotyössä 
minua nimenomaan viehättää yhdes-
sä tekeminen ja se että kaikki tehtä-
vät saatetaan valmiiksi ja ne voi päi-
vän päätteeksi jättää mielestään.

Päivä etenee, seuraavana acromion-
plastia, jossa ei kauan mene ja sitten 
on vuorossa ac-resektio.  Ac-resek-
tio jää vielä jatkumaan, kun Kristiine 
tulee vapauttamaan minut salista vä-
hän ennen neljää. Kiitokset salin vä-
elle mukavasta päivästä ja vaihdan 

vielä muutaman sanan esimieheni Te-
ron kanssa gastrokirurgian tarvike-
hankinnoista ja seuraavasta aittatoi-
mituksestamme. Pakko laittaa asiat 
muistilapulle, muuten ne ehtivät haih-
tua päästä huomiseen mennessä. 

Päiväni oli kokolailla tyypillinen maa-
nantai osastollamme. Sen lisäksi, että 
salit kaksi ja kolme leikkasivat Harrin 
kanssa olkapääskopioita, salissa yksi 
tiimi hoiti gastokirurgi Ilarin kans-
sa napa- ja nivustyriä ja salissa nel-
jä vierailivat ortopedit Ilkka ja Janne 
tekemässä muutaman toimenpiteen. 
Päivä ei ollut liian kiireinen, mutta toi-
mintaa oli riittävästi ja aika kului no-
peasti. Kun astun kello neljän jälkeen 
sairaalasta Porkkalankadulle, sää on 
selkeä ja kirkas. Ensi yönä varmaan 
näkyy kuu. n
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OPINNOT JA KOULUTUS MiNNa ikoNeN

kouluTus- ja TiedoTussihTeeri

Koulutuksia 2016
n Suomen XVII Transplantaatiopäivät      
21-22.1.2016 Helsinki, Transplantaatio-
kirurgiyhdistys

n Sairaanhoitajapäivät  
10-11.3.2016 Helsinki Messukeskus,  
Sairaanhoitajaliitto

n Valtakunnalliset sairaalahygienia-
päivät 16-17.3.2016 Vantaa, Suomen 
sairaalahygieniayhdistys ry

n Koulutusristeily 
17-19.3.2016  Helsinki, Suomen 
Endoproteesihoitajat ry

n Anestesiakurssi  
17.-18.3.2016 Lappeenranta, Suomen 
anestesiasairaanhoitajat ry

n Tehohoitopäivät 
19-20.4.2016 Kuopio, Suomen 
Tehohoitoyhdistys

n 14th NOKIAS2016 
15-17.9.2016 Turku, Suomen 
anestesiasairaanhoitajat ry

n Suomen leikkausosaston sairaan-
hoitajien opintopäivät 29-30.9.2016 
Tampere, Forna ry

n Eorna 2017, Kreikka

TÄTÄ KIRJOTTAESSA on 41 yötä Jouluun, siitä muutama yö eteen-
päin ja vuosi vaihtuu. Taasen on vuosi vierähtänyt ja paljon se on 
sisältänyt. Meillä oli oikein mukavat ja antoisat opintopäivät Hä-
meenlinnassa syyskuussa. Ensimmäistä kertaa järjestelyistä vas-
tasi Fornan hallitus yhdessä paikallisten apujoukkojen kera. Hie-
nosti tämä toimi ja oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja olla heidän 
kanssa järjestämässä päiviä. Kiitokset Eija ja Päivi.  Ensi vuonna 
päivät järjestetään Tampereella ja samanlaisella tavalla eli halli-
tuksesta meitä on mukana kolme ihmistä ja olemme saaneet Tam-
pereelta ja Sastamalasta apujoukkoja. Opintopäivien järjestelyt on 
aloitettu ja parhaillaan mietitään aiheita opintopäiville eli jos sinul-
la on jotain vinkkejä antaa ryhmälle, otamme ne ilolla vastaan    .

TÄSSÄ NUMEROSSA ovat Talven 2016 apurahat haettavissa. Taas 
on paljon apurahoja tarjolla, eli nyt joukolla kaikki hakemaan. Pal-
jon hyviä koulutuksia löytyy eli aina kannattaa hakemus laittaa. 
Muista täyttää hakemus huolella ja jos jotain kysyttävää on, laita 
minulle s-postia. Muistathan, että vain oikein täytetyt hakemukset 
hyväksytään. 

Oikein mukavaa ja rauhallista Joulun aikaa 
teille kaikille!

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille             
kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2016!

-Minna-
tiedotussihteeri@forna.fi

EUROPEAN 
PERIOPERATIVE 

NURSING DAY
15th of February 2016
Perioperative Team 

& Patient Safety
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PUHEENJOHTAJALTA  jaaNa PerTTuNeN

Jouluinen tervehdys

KÄDESSÄNNE on vuoden viimeinen Pinsetti. Edel-
lisen Pinsetin piti ilmestyä ennen opintopäiviä, mut-
ta jakeluongelmien vuoksi moni sai lehden vasta päi-
vien jälkeen. Nyt on jälleen ongelmia postin jakelussa, 
mutta toivottavasti asiat on ratkaistu siihen mennessä, 
kun Pinsetin pitäisi pudota postilaatikkoihinne.

HÄMEENLINNAN OPINTOPÄIVÄT olivat menestys. 
Hyvää palautetta tuli niin luennoista, paikasta kuin 
järjestelyistä yleensä. Erityisesti mainittiin Aulan-
gon ravintolan hyvä ruoka. Lisäksi kiiteltiin järjestäji-
en uutta innovaatioita, sekoittaa osallistujat illallisel-
la eri pöytiin niin, että moni sai uusia tuttavuuksia eri 
puolilta maata.

JÄLLEEN KERRAN pääsimme myös tutustumaan yh-
teistyöyritysten kiinnostavaan ja informatiiviseen sai-
raalatarvikenäyttelyyn. Saimme nähdä monia uusia 
innovaatioita, joita oli jo kokeilussa eri sairaaloissa. 
Lämmin kiitos kaikille näyttelyyn osallistuneille yri-
tyksille.

EORNA:N SYYSKOKOUS pidettiin marraskuussa 
Glasgowssa. FORNA:n edustajina olivat siellä allekir-
joittaneen lisäksi Merja Fordell, EORNA:n varapresi-
dentti ja Simo Toivonen. Merjalla oli viimeinen EORNA 
kokous ja hän luovutti kautensa päätteeksi varapresi-

dentin tehtävät Jana Wichsoválle. Kiitos Merjalle pit-
kästä ja uhrautuvasta työstä EORNA:n ja sitä myöten 
myös FORNA:n hyväksi!

PERINTEISTEN kokousasioiden lisäksi Glasgows-
sa valmisteltiin aktiivisesti vuoden 2017 EORNA kong-
ressia Rhodoksella. Saimme myös palautetta tämän 
vuoden Rooman kongressista. Oli ilahduttavaa huo-
mata, kuinka suomalaiset ovat EORNA:n aktiivisimpia 
kongressiin osallistujia. Vuosi vuodelta suomalaisten 
perioperatiivisten sairaanhoitajien osallistujamäärä 
on kasvanut. Rooman kongressiin osallistui 53 suo-
malaista. Tällä luvulla peittosimme Pohjoismaalai-
set kollegamme lukuun ottamatta Islantilaisia, joita oli 
mukana 21. Luku on suuri, kun ottaa huomioon, että 
Islannissa on alle 200 perioperatiivista sairaanhoita-
jaa.

RHODOKSEN KONGRESSIN Call for Abstracts avau-
tuu 25. tammikuuta. Haastankin teidät kaikki periope-
ratiivista hoitotyötä kehittäneet ja tutkineet lähettä-
mään abstaraktin. Olen ollut mukana kaksi kertaa 
arvioimassa kongressiabstrakteja ja olen aina ollut yl-
peä suomalaisten kollegoiden tuotoksista. Eli nyt vain 
rohkeasti tuomaan suomalaista osaamista esille. Mi-
käli suullinen kongressiesitys ei tunnu omalta, voi 
abstraktia ehdottaa posterina tai lyhyenä, 5-10 minuu-
tin esityksenä. Enemmän tietoa kongressista yleensä 
sekä abstraktien lähettämisestä löytyy pian julkaista-
vilta kongressin nettisivuilta.

Rauhaisaa joulun aikaa kaikille jäsenille. 
Tapaamisiin ensi vuonna.

Joulu tuo tullessaan ison ilon, 
ja ehkäpä myös muutaman lisäkilon.
Mutta ei huolta nyt asiasta tästä,
 vaan nautitaan elämästä!
   Kätevä emäntä 2013
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Terveiset 
yhdysjäsensihteeriltä!
Tehtävänäni oli päivittää yhdysjäsenten tiedot ajan tasal-
le. Toivottavasti listassa ei ole paljon virheellisiä tietoja, 
sillä en saanut kaikilta varmistusta yhdysjäsenenä toi-
mimisesta. Jos huomaatte, että listassa on virheitä, niin 
oikaistaan ne seuraavassa Pinsetissä sekä kotisivuilla. 
Verkosto on melko kattava, mutta vielä joistain isoista-
kin sairaaloista yhdysjäsen puuttuu. Toki kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdysjäseneksi sairaa-
lan koosta riippumatta.

Tämän vuoden teemana oli saada uusia yhdysjäseniä 
mukaan toimintaan. Opintopäivien yhteydessä Hämeen-
linnassa onnistuimme rekrytoimaan muutaman uuden 
yhdysjäsenen. Yhdysjäsenen tehtävänä on toimia link-
kinä yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Yhdistyksen toi-
mintaa voi esitellä opiskelijoille ja uusille jäsenille esim. 
Fornan kotisivujen avulla. Mielestäni sieltä löytyy katta-
vasti tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 

Rauhallista ja levollista joulua kaikille Fornan jäsenille!

toivottaa yhdysjäsensihteeri 
Päivi Räsänen
paivi.rasanen@lpshp.fi

Yhdysjäsenverkosto 
2015
Elisa Kartano Kotka, Kymenlaakson ks
Pirjo Törmänen Rovaniemi
Heli Harju Lapin keskussairaala, Rovaniemi
Heli Virta Oulainen, Oulaskangas
Kirsi-Maria Kilpijärvi Oulu, OYS
Henna Järvinen Oulu, OYS
Jenni Hovi Lappeenranta, Etelä-Karjalan ks
Jenni Ruohoaho Savonlinna, Savonlinnan ks
Katariina Seilo Seinäjoki, Seinäjoen ks
Kirsi Mäenpää-Suomalainen, Vaasa
Pia Iven Jorvin sairaala, Espoo
Marja Sirkeinen Töölö, Helsinki
Mika Kirjavainen Turku, TYKS
Paula Laurila Joensuu, Pohjois-Karjalan ks
Sanna Alho Kokkola, Keski-Pohjanmaan ks
Tiina Ikonen Mikkeli, Mikkelin ks
Tytti Okkolin Jyväskylä, Keski-Suomen ks
Ulla Niskanen Kajaani, Kainuun ks
Eija Vasama Hämeenlinna, Kanta-Hämeen ks
Virpi Nieminen Pori, Satakunnan ks
Kaisu Halonen Kuopio, KYS
Helena Ojanen Tampere, TAYS
Anne Lähtinen Tampere, Hatanpään kantasairaala
Päivi Räsänen Kemi, Länsi-Pohjan ks

Tervehdys!

Olethan jo tykännyt Facebook-sivustamme? FORNAN sivu on yhdistyksemme julkinen 
sivu, jonne pyrimme laittamaan ajankohtaisia asioita, muistutuksia, ilmoitusasioita jne. 

Vaikka seinä on niin sanotusti virallinen, olet erittäin tervetullut postaamaan sinne mielenkiintoisia juttuja, 
linkkejä alan artikkeleihin ja muuhun mielenkiintoiseen. 

Virallisuus ei tarkoita, että seinällä olisi vain vakavia tai virallisia asioita, leikkurin porukka kun yleensäkin 
on hyvinkin huumorintajuista sakkia! Pidetään sivut kuitenkin siisteinä, muistetaan kaikkien mielipiteen 
vapaus; ei nahistelua tai nokkimista, mutta myös oikeus kriittiseenkin kommentointiin!

"Seinämme" on mahdollisuus jutella asioista kolleegoiden kesken, kysellä käytäntöjä tai neuvoja. Samoin 
kuin Pinsetti on MEIDÄN LEHTEMME, FORNAn fb-sivu on MEIDÄN SIVUMME! Tehdään siitä näköisemme! 
Toivonkin sivuille paljon keskusteluja ja kommentteja, ollaan aktiivisia! 

Iso peukku meille kaikille ja leppoisaa joulun odotusta!

SoMe-Simo

PS. Kerro kolleegallesikin sivustamme!

www.facebook.com/groups/fornafinland/



Pinsetti 4/2015    |    37

Yh
di

st
yk

se
n 

si
vu

t

Apurahojen hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa www.forna.fi.
 
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse 
osoitteeseen FORNA ry, 
koulutus- ja tiedotussihteeri Minna Ikonen, 
Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 
00260 Helsinki tai internet-lomakkeella. 
Hakemuslomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta 
www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke 
Health Caren edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

Johnson&Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1280 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen halli-
tus.Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

Endomed Oy 
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

B. Braun Medical Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun 
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

OneMed Oy ja Semperit
julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n ja 
Semperitin edustajat ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

3000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

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

APURAHAT TALVI 2016

Suomen 3M Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n  
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2016.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Suomen 3M –apuraha”.
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Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, 
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja 
lehden tilanneille.

Julkaisija
FORNA ry
Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.fi
sähköposti hallitus@forna.fi
Päätoimittaja
sähköposti pinsetti@forna.fi

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

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

Ilmoitusmyynti
Minna Ikonen
tiedotussihteeri@forna.fi
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoitusaineiston toimitus
Graafinen suunnittelija Piia Viikari
Gsm 040 549 7519 
Aineistojen lähetys sähköpostitse: 
aineistopankki@gmail.com 

Nro Ilmoitusten jättöpäivä Ilmestyy

1 12.2.2016 viikko 12

2 22.4.2016 viikko 24

3 19.8.2016 viikko 38

4 11.11.2016 viikko 51

28. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)  800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu       700 €
1/2 sivu       450 €
1/4 sivu   170 €
1/6 sivu     100 €

Vuosialennus 15 %.

Jos ilmoitus ulottuu marginaaleihin, tarvitaan
3 mm leikkausvarat kaikille sivuille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 2300 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 43mm
2 palstaa 90mm
3 palstaa 185mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 270mm
1/2 sivua 133mm

Paino 
Forssa Print
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
Puhelin. 03 42351

Mediakortti 2016
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Suppeiden, vain vähän komponentteja sisältävien asiakasräätälöityjen 
leikkauspakkausten käyttö ei ole välttämättä optimaalista. Tehokkuuden 
maksimoimiseksi on tärkeää varmistaa, että asiakasräätälöidyssä 
leikkauspakkauksessa on kaikki tarvittavat kertakäyttöiset tuotteet tiettyä 
toimenpidettä varten. Yksi pakkaus ei siis sovi kaikille.
Tutkimukset 1, 2 osoittavat, että asiakasräätälöidyt leikkauspakkaukset, joista 
löytyvät kaikki leikkauksessa käytettävät tarvikkeet, säästävät vielä enemmän 
aikaa ja vähentävät jätettä.

Mölnlycke Health Caren nettisivuilla voit itse laskea, miten ProcedurePak®  

-ratkaisu vaikuttaa ajan säästöön ja jätemäärän vähenemiseen osastollasi.  

Lue lisää www.molnlycke.fi/raataloity

Viitteet:
1. Greiling M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Poster presented 
at 23rd Congress of European Association of Hospital Managers, Zürich, Switzerland, September 2010.
2. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, 2011

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki.                             
Puh. 0201 622 300,  www.molnlycke.fi  
Mölnlycke Health Care ja ProcedurePak -nimet ja -logot ovat Mölnlycke Health Care -yrityskonsernin 
globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2015) 

Sopiiko yksi koko todellakin kaikille?
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