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PAATOIMITTAJAN PALSTA Noora 
TuruNeN

 
SYKSY on mennyt jälleen nopeasti, vaikka toi-
saalta tuntuu, ettei aika enää muuta tahtia kulje-
kaan. Tämä syksy on ollut henkilökohtaisesti hy-
vin erilainen. Jouduin jättämään työt taka-alalle 
joksikin aikaa. Kun Pinsetin kolmas numero ko-
lahti postiluukkuun, olin jo valmistellut nelos-
numeroa pitkän aikaa. Olen siis mennyt syksyn 
kolmesta neljään. Syynä tälle näin ennakkoon 
kirjoittamiselle on se, että perheemme on kas-
vamassa kolmesta neljään juuri niillä main, kun 
vasta nelosnumeron artikkeleiden jättöpäivä on. 
Joudun siis hieman ennakoimaan, vaikka toivot-
tavasti te lukijat ette sitä huomaa. 

VUODEN 2016 viimeisessä numerossa pääsette 
lukemaan ja katsomaan Tampereen opintopäi-
vien tunnelmaa. Kiitos vielä kaikille paikallaoli-
joille, yhdessä tehtiin mahtavat opintopäivät! Li-
säksi mukana on jälleen monta mielenkiintoista 
artikkelia. 

VAIKKA nyt olenkin poissa työelämästä, jatkan 
Pinsetin päätoimittajana myös ensi vuonna. Se, 
etten ole itse fyysisessä työympäristössä (vaik-
ka kotonakin varmasti on ihan täysi työmaa), tar-
koittaa sitä, että tarvitsen teidän apuanne en-
tistä enemmän artikkelien suhteen. Olkaa siis 
yhteyksissä, jos haluatte kirjoittaa teille ajan-
kohtaisista aiheista, kokemistanne muutoksis-
ta työpaikoilla tai jos haluatte esitellä työyksik-
köänne. 

Antoisia lukuhetkiä Pinsetin parissa! 
Jatkamme ensi vuonna, numero, hetki, kuukausi 
ja vuodenaika kerrallaan. 

Noora

.. ..

Kolmesta neljään

Kuva © Ira Viikari
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Noora TuruNeN

Opintopäivät järjestettiin syyskuun lo-
pussa Tampereella, Scandic Rosen-
dahlissa. Syksyinen oli ilmakin, vettä 
suorastaan lainehti kaduilla, kun hal-
lituksen kanssa saavuimme jo keski-
viikkona paikalle. 

Opintopäivät alkoivat torstai-aamu-
na ilmoittautumisella ja aamupalal-
la. Aamupalan jälkeen siirryimme lu-
entosalien puolelle, jossa pidettiin 
opintopäivien avaus ja kuultiin yhdis-
tyksen puheenjohtajan puheenvuoro. 
Virallisten osuuksien jälkeen pääsim-
me kuuntelemaan mielenkiintoista lu-
entoa leikkaussalien suunnittelusta 
ja varustelusta. Luennossa esiteltiin 
myös uusia tutkimuksia, joita on teh-
ty muun muassa leikkaussalivaate-
tuksen merkityksestä leikkaussalin 
ilmanpuhtauteen. Pinsetin toimitus 
yrittää parhaansa mukaan saada ar-
tikkelia aiheesta ensi vuoden lehteen, 
sillä aihe kiinnostaisi varmasti kaikkia 
leikkaussalissa työskenteleviä. 

Yhteisluentojen jälkeen oli 
vuorossa yhdistyksen vuo-
sikokous, jossa muiden tär-
keiden asioiden lisäksi va-
littiin uudeksi hallituksen 
jäseneksi Päivi Nurmela Hä-
meenlinnasta. Yhdistyksen 
vuosikokoukseen ovat ter-
vetulleita kaikki yhdistyk-
sen jäsenet, kokouskutsun 
löytää aina Pinsetin vuoden 
toisesta numerosta. Toi-
vomme, että mahdollisim-
man moni jäsen kokouk-
seen osallistuisi.
 

Kokouksen jälkeen oli maukkaan lou-
naan syömisen lisäksi mahdollisuus 
kierrellä sairaalatarvikenäyttelyä, 
joka oli tänäkin vuonna laaja. Kiitos 
kaikille yhteistyökumppaneille!

Lounaan jälkeen luennot jatkuivat kol-
messa salissa ja jälleen oli valinnan-
vaikeutta monien mielenkiintoisten 
luentojen välillä. Kiitos tässä välissä 
mahtavalle opintopäivätyöryhmälle, 
jotka olivat haalineet liudan mielen-
kiintoisia luennoitsijoita ja aiheita. 

Pitkä ja asiapitoinen päivä päättyi 
muutaman tunnin lepohetkeen ennen 
iltajuhlaa, jossa pääsi vapaammin tu-
tustumaan kollegoihin ympäri Suo-
men. Pöydät oli nimetty etukäteen ja 
jokaisen iltajuhlalipukkeessa luki jon-
kun pöydän nimi, jolloin ei päässyt tu-
tun ja turvallisen työkaverin kanssa 
samaan pöytään istumaan. Mielestäni 
mukava tapa päästä tutustumaan uu-

Opintopäivät Tampereella 
29.-30.9.2016

siin ihmisiin. Iltajuhlan viihdykkeestä 
vastasi Improvisaatioteatteri Snork-
keli, joka takasi omalta osaltaan ilta-
juhlan rennon ja vapautuneen tunnel-
man. Jatkot olivat hotellin yökerhossa, 
jossa opintopäivien osallistujia viih-
dytti livebändi. 

Perjantaina mielenkiintoiset luennot 
jatkuivat jaetuissa saleissa, jonka jäl-
keen kaikki kerääntyivät yhteen. Lop-
punumerona saatiin nauraa Mauno 
Ahoselle sekä Matti Näsälle, täydelli-
nen päätös Tampereen opintopäiville! 
Ensi vuonna kivutaan taas vähän poh-
joisempaan (pohojosempaan?) kun 
tapaamme opintopäivien merkeissä 
Seinäjoella! Ensi vuoden opintopäi-
vätyöryhmä on aloittanut jo uutteran 
aherruksensa opintopäivien eteen. 
Kiitos kaikille osallistuneille, luen-
noitsijoille, yhteistyökumppaneille ja 
järjestäjille, yhdessä teimme loistavat 
opintopäivät! n

Vuoden 2016 opintopäivätyöryhmä yhteiskuvassa onnistuneen urakan jälkeen. Kuva: Markku Ylisiurua.
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Eetu Hokkanen                                                     
Keski-Suomen keskussairaalan leikkausosasto

1. Eetu Hokkanen Jyväskylästä, toimin siellä leik-
kausosastolla leikkaussairaanhoitajana.

2. Opiskelijana osallistuin vuonna 2014 Jyväskylässä 
järjestetyille opintopäiville, olin mukana järjestämäs-
sä niitä.

3. Olen aloittanut työt leikkausosastolla vasta kesällä. 
Kiinnostavia aiheita ja halu kehittyä työssä, täällä pys-
tyy laajentamaan omia ajatuksia.

4. Salin ilmanvaihto -luento, varsinkin kun Jyväsky-
lään aletaan rakentamaan uutta. 

5. Toimii hyvin, kun ei ole logistiikkaongelmia, vaan 
kaikki löytyy saman katon alta.

6. Voisin, saa vertailukohtia oman osaston ulkopuolel-
ta ja uusia ideoita omaan työhön. Näkee, että vaikka 
asioita tehdään muualla erilailla, silti kuitenkin oikein.

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Oletko ennen osallistunut opintopäiville?
3. Miksi halusit osallistua opintopäiville?
4. Mikä on ollut parasta?
5. Kehittämisehdotuksia?
6. Voisitko suositella opintopäiviä kollegoillesi? Miksi?

Susanna Hirvonen                                            
HUS HYKS Jorvin sairaala, anestesia- ja    
leikkausosasto, K

1. Susanna Hirvonen, leikkaussairaanhoitaja Jorvin 
sairaalan leikkausosastolta.

2. En ole, ensimmäistä kertaa osallistun.

3. Minulta kysyttiin, että haluaisinko osallistua. Olen 
kyllä aikaisemminkin miettinyt, että olisi kiva osal-
listua, mutta on jäänyt huomaamatta.

4. Paljon hyvää, mielenkiintoisia luentoja ja erityi-
sesti näyttely on ollut hyvä.

5. En osaa sanoa.

6. Suosittelen, jos on mahdollista lähteä. Saa vink-
kejä ja ajankohtaista tietoa. Vaikka edustajat vie-
railevatkin säännöllisesti osastolla, niin aina ei itse 
pääse paikalle tutustumaan tuotteisiin.

Opintopäivillä tavattiin..
Haastattelut: Noora TuruNeN

Kuvat: Markku Ylisiurua
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Tuija Gharghour                                                      
HUS HYKS Jorvin sairaala, anestesia- ja           
leikkausosasto, K

1. Tuija Gharghour, leikkaussairaanhoitaja Jorvin 
leikkausosastolta.

Maija Hurri ja Susanna Keski-Nisula                  
Mehiläinen Töölö, leikkausosasto

1. Susanna Keski- Nisula ja Maija Hurri, leikkaus-
sairaanhoitajat Töölön Mehiläisen leikkausosas-
tolta.

2. Ei olla aikaisemmin osallistuttu.

3. Koska ei olla aikaisemmin osallistuttu ja nyt tuli 
tilaisuus osallistua.

4. Vaikea sanoa mikä on ollut parasta. Luennot ol-
leet tosi hyviä ja näyttely mielenkiintoinen.

5. Ei tule mieleen

6. Ehdottomasti. Täällä tulee uusia näkökulmia 
esiin. Hyvä katsaus erikoisaloihin, joita ei omassa 
yksikössä tehdä.

Martine Mustonen                                                    
HUS HYKS Peijaksen sairaala, anestesia- ja         
leikkausosasto, K

1. Martine Mustonen, leikkaussairaanhoitaja Pei-
jaksen sairaalan leikkausosastolta.

2. Olen kyllä, kaksi kertaa. 

3. Koska täällä on luentoja robottikirurgiasta ja 
olen robottikirurgiaan erikoistunut.

4. Leikkaussalin ilmanvaihto -luento oli todella 
mielenkiintoinen.

5. Ei tule mieleen.

6. Kyllä, täällä tapaa kollegoita ympäri Suomen, 
vanhoja tuttuja ja ystäviä. Ja on myös kiva nähdä 
mitä uutta firmat ovat tuomassa markkinoille sekä 
pääsee kehittämään omaa tieto-taitoa.

2. Olen osallistunut kaksi kertaa aikaisemmin, 
niistä on vaan kauan aikaa.

3. Nämä ovat hyviä ja pirteitä tilaisuuksia, jois-
sa tapaa edustajia ja vanhoja työkavereita. Oppii 
uutta ja saa uutta ajankohtaista tietoa.

4. Kyllä parasta on nähdä ihmisiä, joiden kans-
sa pääsee hoitamaan asioita. Lisäksi mielen-
kiintoiset luennot, joista oppii uutta.

5. Edustajilta voisi pyytää, että tulisivat toise-
na päivänä aikaisemmin ständeille, jolloin oli-
si enemmän aikaa työasioiden hoitamiseen hei-
dän kanssaan.

6. Kyllä, ihan kokeneille ja myös tuoreille kolle-
goille.
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Opintopäivät 2016 kuvina
Kuvat:
Markku Ylisiurua
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Tervetuloa 2017 
opintopäiville 
Seinäjoelle!
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Opinnäytetyö

kaTariiNa NYMaN

Sairaanhoitaja YAMK
HUS
aNdrew sirkka

Ohjaaja SAMK
 
TÄMÄ YAMK OPINNÄYTETYÖ kä-
sittää Korvaklinikan Päiväkirurgisen 
osaston sähköisen potilasohjauksen 
käyttöönottamisen ohjausvideoiden 
avulla. Opinnäytetyö tehtiin Satakun-
nan ammattikorkeakoulun Hyvinvoin-
titeknologian koulutusohjelmaa varten. 
Siinä toteutettiin kaksi potilasohjaus-
videota, Fess eli poskiontelon aukai-
su ja Septoplastia eli väliseinän muo-
vausleikkaus ohjeista. Videoihin tehtiin 
käsikirjoitus ja taustalla näkyvät diat, 
jotka käsittävät videoiden keskeiset si-
sällöt. Videoilla esiintyivät erikoislää-
käri ja sairaanhoitaja ja videot sisälsi-
vät operaatioon valmistautumisen ja 
operaation jälkeisen kotihoidon ohjeet. 

TARKOITUKSENA ON jatkossa käyt-
tää videoita päiväkirurgisella osastol-
la suullisen potilasohjauksen sijasta. 
Osastolle hankittiin neljä tablettitie-
tokonetta, joiden avulla potilaat voi-
vat katsoa ohjeet itsenäisesti ja tämän 
jälkeen hoitaja käy hänen kanssaan 
läpi reseptit, jatkokontrollit ym. yksi-
lölliset hoito-ohjeet. Ohjeet laitettiin 
myös HUS:n kotisivuille ja YouTubeen, 
jotta potilaat voivat halutessaan pala-
ta videoihin itsenäisesti kotona. 

VIDEOT ESITETTIIN päiväkirurgi-
sen osaston osastotunnilla ja tämän 
jälkeen hoitajilta kerättiin mielipitei-
tä videoista ja niiden sisällöstä ennal-
ta suunnitellun haastattelulomakkeen 
avulla (vastausprosentiksi saatiin 62,5 
%). Nämä vastaukset analysoitiin ja 
niitä käytetään hyödyksi myös tulevai-

Sähköisen potilasohjauksen 
käyttöönottaminen

suuden kehityshankkeissa. Videoita 
näytettiin myös SAMK:n Hyvinvointi-
teknologian opiskelijoille tehtävänan-
tona arvioida videoiden käytettävyyttä 
Morvellin hunajakennomallin avulla ja 
näitä tuloksia hyödynnettiin videoiden 
käytettävyyden arviossa. 

VIDEOIDEN KÄYTTÖÖNOTTAMI-
NEN on sujunut hyvin ja potilaat ovat 
ottaneet ne hyvin vastaan, joten toi-
vottavasti tulevaisuudessa näiden vi-
deoiden käyttäminen vakiintuu osaksi 
osaston ohjausprosessia. Videot löy-
tyvät HUS:n YouTube -kanavalta.n

Poskionteloleikkaus:
https://www.youtube.com/
watch?v=VnZOZuYEFms

Nenän väliseinäleikkaus:
https://www.youtube.com/
watch?v=v_p2fAQPssw
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Mika raiTaNeN
Dosentti,
Kirurgian ylilääkäri

RADIKAALI PROSTATEKTOMIA on 
yleisin urologinen syöpäleikkaus ja 
paikallisen eturauhassyövän parhai-
ten parantava hoito. Perinteinen kak-
siulotteinen laparoskooppinen pros-
tatektomia on teknisesti vaativa, 
oppimiskäyrä pitkä ja tulokset avo-
leikkausta vastaavat, minkä vuok-
si toimenpide ei ole saavuttanut ko-
vin suurta suosiota Suomessa. Sen 
sijaan robottiavusteinen prostatekto-
mia on vakiintunut menetelmä, joka 
on käytössä kaikissa yliopistosairaa-
loissa. Nykyisin Suomessa noin 80 % 
eturauhasen poistoleikkauksista teh-
dään robottiavusteisesti. Sen etuna 
pidetään erinomaista kolmiulotteista 
näkyvyyttä, vähäistä verenvuotoa, hy-
vää työergonomiaa ja potilaan nopeaa 
toipumista. Robotti on kuitenkin erit-
täin kallis hankkia ja käyttää. Hankin-
tahinnan (n. 2 miljoonaa euroa) lisäksi 
kustannuksia aiheuttavat vuosittainen 
huoltosopimus (n. 140  000 euroa) ja 
toimenpidekohtainen välineistö (n. 
1 500 euroa). 

Vastaava kolmiulotteinen näkyvyys on 
mahdollista myös uusimmilla lapa-
roskopialaitteilla, joiden hankinta- ja 
käyttökustannukset ovat murto-osa 
robottiavusteisten leikkausten hin-
nasta. Suomen ensimmäinen 3D-la-
paroskopialaitteisto hankittiin Seinä-
joen keskussairaalaan syksyllä 2013. 
Ensimmäinen radikaali prostatekto-
mia tehtiin joulukuussa ja tämän jäl-
keen lähes kaikki prostatektomiat 
olemme tehneet laparoskooppisesti. 
Tähän mennessä olemme leikanneet 
91 potilasta, joista 81 on käynyt en-
simmäisessä leikkauksen jälkeisessä 
kontrollissa.

Laparoskooppinen 
3D prostatektomia
Seinäjoen keskussairaalan kokemukset uudesta tekniikasta

Uutta tekniikkaa käyttöön otettaessa 
halusimme seurata systemaattisesti 
oppimista ja leikkaustuloksia. Tämän 
vuoksi potilaan valmisteluun ja leik-
kauksen eri vaiheisiin käytetty aika 
mitattiin.  Kokonaisleikkausaika jaet-
tiin neljään vaiheeseen: laparosko-
piaporttien laitto, imusolmukkeiden 
poisto, eturauhasen irrotus ja anas-
tomoosin teko. Leikkauksen aikainen 
verenvuoto ja sairaalassaoloaika kir-
jattiin. Virtsan pidätyskyky arvioitiin 
heti katetrin poiston jälkeen sekä noin 
kahden, kahdeksan ja 14 kuukauden 
kuluttua leikkauksesta. Onkologinen 
tulos määritettiin marginaalipositiivi-
suuden (kasvainta leikkauspinnalla) ja 
PSA:n (prostata spesifinen antigeeni) 
perusteella. Leikkaukset tehtiin kah-
den saman urologin toimesta. Käytet-
tävästä leikkausmenetelmästä riip-
pumatta toimenpiteeseen liittyy riski 
virtsan pidätyskyvyn ja erektion heik-
kenemisestä.

Leikkauksen kulku

Leikkaus tehdään yleensä ekstraperi-
toneaalisesti, mutta se voidaan tehdä 
myös vatsaontelon kautta esimerkiksi 

silloin kun halutaan tehdä laajennettu 
imusolmukkeiden poisto. Toimenpi-
de alkaa laajentamalla erityisellä di-
lataattorilla virtsarakon edessä oleva 
tila, jonne näkökontrollissa laitetaan 
neljä lisäporttia (1 kpl 12 mm ja 3 kpl 5 
mm). Potilas käännetään n. 15 asteen 
Trendelenburgin asentoon. Aluksi etu-
rauhasen sivulla olevat endopelviset 
faskiat avataan ja virtsarakon kaula 
tunnistetaan. Avoprostatektomiasta 
poiketen leikkaus alkaa irrottamalla 
eturauhanen virtsarakosta. Siemen-
johtimet suljetaan ja katkaistaan ja 
siemenrakkulat vapautellaan ympä-
ristöstään niin, että ne tulevat pois-
tetuksi eturauhasen mukana. Etu-
rauhasen sivut irrotetaan kasvaimen 
laajuuden ja edeltävän magneettiku-
vauksen perusteella joko aivan kap-
selin myötäisesti eturauhasen vierel-
lä kulkevaa hermo-verisuonijuostetta 
säästäen tai laajasti. Juosteen sääs-
täminen edesauttaa erektiokyvyn säi-
lymistä.

Virtsaputken päällä eturauhasen kär-
keen tuleva ns. Santorinin laskimo-
rakenne katkaistaan ja yliommellaan 
vuodon hallitsemiseksi. Virtsaputki 

Yleiskatsaus Urologiseen saliin 9 - Käynnissä Laparoskooppinen 3D Prostatektomia.
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uu

katkaistaan ja irrotettu eturauhanen 
laitetaan pussiin. Virtsarakko vede-
tään ompeleella lähelle virtsaputken 
suuta niin, että kiristystä varsinaiseen 
anastomoosiin tulisi mahdollisimman 
vähän. Virtsarakko ommellaan virt-
saputkeen jatkuvalla sulavalla väkäs-
langalla ja sauman tiiviys testataan 
paineistamalla rakkoa virtsakatetrin 
kautta keittosuolalla. Pussiin laitettu 
eturauhanen poistetaan vasemmal-
ta laajentamalla 12 mm porttiaukkoa. 
Sauman tiiviydestä riippuen virtsaka-
tetria pidetään 1-2 viikkoa.

Tulokset

Potilaiden keski-ikä oli 62 vuotta (45–
74 vuotta), eturauhasen koko 35 ml 
(17–58 ml) ja PSA 9.2 (2.2–36.9). Imus-
olmukkeiden poisto tehtiin 31 potilaal-
le. Ensimmäiset viisi potilasta leikat-
tiin yhteistyössä robottiavusteiseen 
leikkaukseen perehtyneen urologin 
kanssa.

Ensimmäinen leikkaus kesti nel-
jä tuntia, josta anastomoosin ompe-
lu 1.5 tuntia. Verenvuoto oli 800 ml. 
Keskimääräinen kokonaisleikkaus-
aika koko aineistoissa oli 2 tuntia 25 
minuuttia (1h 33min-4h 18min), jos-
ta porttien laitto kesti keskimäärin 
12 minuuttia (6-34 min), imusolmuk-
keiden poisto 29 minuuttia (12min-1h 
27min), eturauhasen irrotus 64 mi-
nuuttia (36min-2h 16min) ja anasto-
moosin teko 30 minuuttia (11min-1h 
30min). Keskimääräinen verenvuoto 
oli 166 ml (10–800 ml) ja potilaat ko-
tiutuivat 1,8 (1-7 pv) päivän kuluttua 
leikkauksesta. Sekä konversio- että 
verensiirtoprosentti oli 0. Yhdellä po-
tilaalla ohutsuoli kureutui porttiauk-
koon mikä edellytti päivystysleikka-
uksen pari vuorokautta kotiutumisen 
jälkeen. Pienempiä komplikaatioita on 
ollut yksittäisiä: normaalia runsaam-
paa verivirtsaisuutta, leikkausalueen 
verenpurkauma, lämpöilyä, anasto-
moosilekaasi tai leikkausalueen abs-
kessi. Kahdella potilaalla obturator-
hermo klipsattiin imusolmukkeiden 
poiston yhteydessä. Klipsit poistettiin 
ja alaraajan motorinen oire jäi tilapäi-
seksi.

Virtsan pidätyskyky toipumisen eri 
vaiheissa on esitetty taulukossa 1. En-
simmäisessä kontrollissa PSA oli <0.2 
merkkinä hyvästä hoitovasteesta 75 
(93 %) potilaalla.

Pohdinta

Laparoskooppinen prostatektomia on 
vaikea leikkaus, minkä vuoksi sen op-
pimista koskevia tutkimuksia on jul-
kaistu paljon (1,2,3,4). Vuonna 2009 
julkaistiin tutkimus koskien Iso-Bri-
tannian 1000 ensimmäistä laparo-
skooppista prostatektomiaa (2). Tut-
kimuksen mukaan vaaditaan 100–150 
leikkauksen kokemus ennen kuin 
saavutetaan vakiintunut taso leik-
kausajassa ja verenvuodossa. Komp-
likaatioissa ja virtsan pidätyskyvyssä 
tarvitaan 150–200 ja erektion säily-
misessä jopa 700 leikkausta vakiintu-
neen tason saavuttamiseksi. Kan-
sainvälisen 8544 potilasta käsittävän 
monikeskustutkimuksen mukaan 
vaadittava potilasmäärä vakiintuneen 
tason saavuttamiseksi marginaali-
positiivisuudessa on 200–250. Vaikka 
tutkimustulokset pääasiassa puolta-
vat laparoskooppisen kirurgian kes-
kittämistä entistä harvempiin kes-
kuksiin ja harvemmille kirurgeille, on 

hyviin leikkaustuloksiin päästy myös 
pienemmissä keskuksissa sairaalan 
sisäisellä keskittämisellä (5).
Perinteisiä kaksiulotteisia prostatek-
tomioita on Suomessa tehty Lappeen-
rannassa ja Helsingissä. Helsingin 
työryhmä julkaisi omat tutkimustu-
loksensa vuonna 2008 ja siinä oli mu-
kana 80 vuosina 2002–2006 leikat-
tua potilasta (6). Keskimääräinen 
leikkausaika oli 328 minuuttia ja ve-
renvuoto 769 millilitraa. Potilaat ko-
tiutuivat keskimäärin 5.7 päivää leik-
kauksesta. Noin joka kymmenes 
leikkaus konvertoitiin avoleikkauk-
seksi ja runsas viidennes sai veren-
siirron. Tutkimusryhmän johtopäätös 
tuki aiempia havaintoja, joiden mu-
kaan laparoskooppinen prostatek-
tomia on vaikea leikkaus ja sen op-
pimiskäyrä on pitkä. Tämän jälkeen 
Helsingissä robottiavusteinen leikka-
us on korvannut laparoskopian etu-
rauhasen poistossa.

Kolmiulotteinen laparoskopialaitteis-
to tuli kaupallisesti saataville vuonna 
2013. Tekniikan on todettu parantavan 
suoritusta simulaattoriharjoituksis-
sa (7), mutta tutkimustuloksia sen 
käytöstä prostatektomioissa on vie-
lä vähän. Toukokuussa 2014 julkais-

Leikkaus täydessä vauhdissa.
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tiin kaksi- ja kolmiulotteista tekniikkaa vertaileva 95 
potilaan tutkimus, jonka mukaan 3D-tekniikan käyttö 
lyhentää kokonaisleikkausaikaa, anastomoosin teko-
aikaa, vähentää verenvuotoa ja nopeuttaa virtsan pi-
dätyskyvyn palautumista (8). Tutkimusryhmän johto-
päätöksen mukaan kustannuksiltaan edullisempi 3D 
prostatektomia voisi olla vaihtoehto robottiavusteisel-
le leikkaukselle. Toistaiseksi näitä menetelmiä vertai-
levaa tutkimusta ei kuitenkaan ole julkaistu.

Vaikka potilasmäärä omassa aineistossamme on vie-
lä pieni ja seuranta-aika lyhyt, on alustava kokemuk-
semme rohkaiseva. Siitä huolimatta, että tuloksem-
me edustavat oppimiskäyrän varhaisinta vaihetta, on 
verenvuoto vähäistä ja potilaat kotiutuivat nopeasti. 
Myös toiminnallinen tulos näyttää vähintään yhtä hy-
vältä kuin Suomen robottileikatuilla (9). Verensiirtoja 
tai konversioita ei tarvittu ja myös muita komplikaati-
oita oli vähän. 

Kokemuksemme perusteella 3D-tekniikka tarjoaa 
erinomaisen näkyvyyden ja mini-invasiivisen tekniikan 
edut, mikä mahdollistaa vähäisen vuodon, potilaan no-
pean toipumisen ja varhaisen hyvän toiminnallisen ja 
onkologisen tuloksen. Vaikka laparoskopia vaatii run-
saasti perehtymistä ja harjoittelua esimerkiksi simu-
laattorilla, 3D-tekniikka todennäköisesti nopeuttaa 
oppimista, mikä tekee tästä tekniikasta varteenotet-
tavan ja robottiin verrattuna edullisen hoitomuodon 
myös keskussairaaloihin, joissa tehdään keskitetysti 
muutakin urologista laparoskopiaa.n

uu

Välitön 

-tippatasoa ponnistaessa
-ponnistuksessa reilusti
-virtsa valuu

n=81 
    
58         (72 %)
16         (22 %)
5           (6 %)

2 kuukautta

täydellinen
hyvä
huono
erittäin huono

n=81

33         (41%)
36         (44%)
12         (15%)
 

8 kuukautta

täydellinen
hyvä
huono
erittäin huono

n=54

42         (78%)
9           (17%)
3           (6%)

14 kuukautta

täydellinen
hyvä
huono
erittäin huono

n=38

34         (90%)
4           (10%)

Taulukko 1. Virtsan pidätyskyky toipumisen eri vaiheissa.

täydellinen: täysin kuiva, ei suojien tarvetta
hyvä: korkeintaan 1 varmuussuoja / vrk
huono: vaipat käytössä, öisin kontinentti
erittäin huono: vaipat käytössä, öisin inkontinentti
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Hoitajien näkemyksiä laparoskoop-
pisesta 3D prostatektomiasta
siNi MäkiNeN
Sh amk, urologinen vastuuhoitaja

Kolmiulotteinen näkyvyys laparo-
skopiassa helpottaa hoitajien ko-
kemusten mukaan myös leikkaus-
sairaanhoitajien työtä. He pystyvät 
hahmottamaan paremmin potilaan 
anatomiaa ja siten assistenttina sekä 
kameranpitäjänä toimiminen on hel-
pompaa. Lisäksi tavalliseen laparo-
skopiaan verrattuna syvyys ja etäisyy-
det selkiytyvät.

Laparoskooppinen 3D prostatek-
tomia tehdään yleisanestesiassa 
ja potilaalle laitetaan kaksi kanyy-
lia, sekä arteriakanyyli verenpaineen 
seurantaa varten. Kanyylien sekä 
tarkkailulaitteiden kiinnitys ja toi-
minta varmistetaan, koska anestesia-
sairaanhoitaja ei pääse helposti kor-
jaamaan niitä toimenpiteen aikana. 
Potilaan lämpötasapainosta huolehdi-
taan laittamalla potilaan alle lämpö-
patja, jalkoihin lämpöpussit ja käsien 
ympärille esimerkiksi vanua. Lisäk-
si kaikki käytettävät nesteet ovat läm-
pöisiä. Potilaan lämpötilaa seurataan 
koko leikkauksen ajan.

Potilaan jalat laitetaan jalkatelineisiin, 
jotka leikkauspöydän koneiston avulla 
lasketaan alas, niin että reidet tulevat 
samalle tasolle vartalon kanssa. Jalat 
asetetaan myös hieman erilleen toi-
sistaan. Kädet tulevat kouruihin var-
talon vierelle. Trendelenburgin -asen-
toa varten leikkaustasoon sovitellaan 
olkatuet, jottei potilas valuisi alaspäin. 
Kameranpitäjän käden tueksi laite-
taan teline potilaan kasvojen kohdalle, 
koska kameranpitäjän paikka on poti-
laan pääpuolessa, kaukana leikkaus-
alueesta.

Leikkausalueen desinfektio on kaksi-
vaiheinen. Ensin valvova sairaanhoi-

taja pesee genitaalit (peniksen keitto-
suolalla ja kivekset sekä perineumin 
pirtulla). Tämän jälkeen hän puhdis-
taa navan huolellisesti ja pesee vat-
san. Tarvittaessa ihokarvat ajetaan 
sähkökäyttöisellä leikkurilla ennen 
pesuja. Leikkaussairaanhoitaja aloit-
taa peittelyn laittamalla ensin sivulii-
nan peräaukon päälle. Peittelyliinana 
käytetään V-peittopakettia, jossa on 
jaloille suojapussit ja alapäälle auk-
ko. Genitaalit jätetään näkyviin. Aukko 
teipataan hyvin paikoilleen ja jalkojen 
väliin asetetaan nesteenkeräyspus-
si. Potilaan pääpuoli peitetään liinal-
la, jotta kameranpitäjällä olisi steriili 
työskentelyalue.

Ennen toimenpiteen alkua leikkaus-
sairaanhoitaja katetroi potilaan. Ka-
tetrin avulla leikkaavat lääkärit tietä-
vät, missä virtsaputki sijaitsee, ja sitä 
käytetään myös apuna virtsaputken 
ja – rakon välistä anastomoosia teh-
täessä. Sauman tiiviyden testaami-
seen varataan lämmintä keittosuolaa. 

Leikkausasento - Kameranpitäjän tuki ei vielä paikoillaan.

Muuta huuhtelua ei tarvita. Lopuksi 
katetriin laitetaan liinalla rusettiveto 
ja haavat suljetaan sulavin ompelein. 
Haavojen peitoksi tulee useimmiten 
haavatyynyllinen kalvo. Eturauhanen 
menee tuorenäytteenä patologialle.

Toiminnan alkaessa vuonna 2013, uro-
logisista vastuuhoitajista vain yksi 
opetteli leikkaussairaanhoitajan teh-
tävät tässä leikkauksessa. Tällä ha-
luttiin, että työryhmä toimisi mahdol-
lisimman sujuvasti. Käytännön syistä 
osaamista on myöhemmin laajennet-
tu kaikille vastuuhoitajille.n

 Leikkausarvet (Porttien paikat).
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Sähkökirurgia on tuttua kaikil-
le leikkaussalissa työskenteleville. 
Päivittäin sähköä käytetään mo-
nenlaisiin operaatioihin, ja nyky-
ään miltei jokaisessa operaatios-
sa se on jotenkin mukana.

Terminä sähkökirurgia on hieman 
hankala, ja se onkin suora käännös 
termistä Electrosurgery.

Sähköä alettiin käyttää kirurgias-
sa hemostaasin tekoon vuonna 1926, 
jolloin neurokirurgi Harvey Cushing 
käytti sitä ensimmäisen kerran leik-
kauksessa. Cushing oli jo aiemmin 
perehtynyt asiaan kumppaninsa Wil-
liam T. Bovien kanssa, mutta vasta 
hänen opiskelijoidensa ehdotus sai 
hänet kokeilemaan asiaa oikeassa ti-
lanteessa. Tulokset olivat rohkaisevia, 
ja hänen suorittamansa aivokirurgiset 
toimenpiteet saivat uuden mahdolli-
suuden sähköllä suoritettavan koagu-
loinnin ansiosta.

Cushing ja Bovie alkoivat kehittää 
diatermialaitetta, mutta jostain syystä 
hanke ei edennyt ja he myivät patent-
tinsa 1 dollarin hintaan. Näin jälkeen-
päin arvioituna tuo patentti olisi voinut 
olla hieman arvokkaampi.

Sähkökirurgian                         
toimintaperiaatteet

Sähköä saattaa olla välillä hieman 
vaikea käsittää, koska konkreetti-
sesti se näkyy vain efektinä instru-
mentissa. Sähkön toimintaperiaatteet 

Sähkökirurgia leikkaussalissa

ovat kuitenkin samanlaiset kirurgi-
assa kuin kotona hehkulamppua pol-
tettaessa. Sähkö seuraa aina sille ra-
kennettua reittiä, mikäli helpompaa 
vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Vaikkapa 
hiustenkuivaajaa käytettäessä sähkö 
tulee pistorasiasta ja palaa sinne lait-
teen kautta. Näin on asia myös salis-
sa. Diatermialaitteesta lähtenyt sähkö 
pyrkii aina palaamaan sinne. Meidän 
vastuunamme onkin huolehtia, että 
tämä reitti on huolellisesti ja oikein 
rakennettu.

Diatermialaitteella on kaksi tärke-
ää tehtävää. Ensinnäkin se muuntaa 
pistorasiasta tulevan taloussähkön 
taajuutta, niin ettei hermosto rea-
goi siihen ja on näin ollen turvallista 
johtaa potilaaseen. Toiseksi laitteel-
la voidaan muuttaa sähkövirran omi-
naisuuksia, niin että haluttu efekti 
kudoksessa saadaan aikaiseksi. Vaih-
toehtoina ovat dissektio ja koagulaa-
tio sekä näiden eri variaatiot laittees-
ta riippuen.

Monopolaarinen ja                     
bipolaarinen käyttö
Diatermialaitteella käytetään kahden-
tyyppisiä instrumentteja: monopolaa-
risia sekä bipolaarisia.

Yleensä sähköllä ymmärretään mo-
nopolaarikäyttö, koska tässä muodos-
sa potilas muodostaa osan virtapiiris-
tä. Bipolaarisessa muodossa sähkö ei 
kulje potilaassa vaan palaa diatermia-
laitteeseen instrumentin kautta takai-
sin. Tämä muoto sopii hyvin esimer-
kiksi tahdistinpotilaille.

Monopolaari virtapiiri.
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Koska monopolaarivirrassa potilas 
muodostaa osan virtapiiristä, sähkön 
siirtäminen potilaasta takaisin diater-
mialaitteeseen turvallisesti vaatii 
erityistä huomiota. Sähkö kerätään 
potilaasta neutraalielektrodin eli po-
tilaslätkän avulla. Sen asettelussa ja 
laaduntarkkailussa kannattaa aina 
olla perillä valmistajan suosituksista 
sekä yleisistä käyttöön liittyvistä oh-
jeista. Käyttöön liittyvät potilasvahin-
got ovat vähentyneet selvästi neutraa-
lielektrodin monitorointijärjestelmän 

ansiosta. Tämä järjestelmä ei ole kui-
tenkaan vielä kaikissa laitteissa käy-
tössä, tai sen toimintaa ei ole aina tar-
kistettu. Neutraalielektrodin suhteen 
liika varovaisuus ei varmaan ole pa-
hasta, koska syntyneet potilasvahin-
got eivät suinkaan ole historiaa, vielä.

Bipolaarivirta voikin näin ollen tun-
tua turvallisemmalta vaihtoehdolta, ja 
sitä se saattaa ollakin. Tarkkaa tilas-
toa potilasvahingoista ei minulla va-
litettavasti ole. Bipolaarin käyttöön 
liittyvät ongelmat johtuvat usein käsi-
käytön/automatiikan aktivoitumisesta 
vahingossa. Tämänkin virtamuodon ja 
laitteen käyttöominaisuuksiin kannat-
taa tutustua siis hyvin.

Työturvallisuus on tärkeää

Diatermialaitteista johtuvia ongel-
mia on onneksi harvoin. Laitteiden 
ajanmukaisuus ja huolto ovat avain-

asemassa tilanteen kontrolloinnis-
sa. Instrumenttien ja johtojen kunnon 
tarkkailu on myös tärkeää. Siten su-
juvoitetaan leikkauksien kulkua ja eh-
käistään mahdollisia potilasvahinkoja.
Suurta haittaa henkilökunnalle koi-
tuu kirurgisesta savusta, jota syn-
tyy diatermialaitetta käytettäessä. Ai-
heesta on tehty jo useita tutkimuksia, 
ja niiden pohjalta on annettu toimin-
tasuosituksia. Monissa sairaaloissa 
asiaan onkin jo reagoitu ja työturvalli-
suutta pyritään parantamaan. 

Olemme toimittaneet Valleylabin 
diatermialaitteita ja instrumentteja 
Suomeen 15 vuoden ajan. Järjestäm-
me koulutusta sähkökirurgiasta sekä 
laitteista. Kannamme mielellämme 
vastuumme sekä potilaista että salis-
sa työskentelevästä henkilökunnasta. 
Vastaammekin erittäin mielellämme 
asiaa koskeviin kysymyksiin.n

Tunnelmallista 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta!

Mölnlycke Health Care 

Bipolaari virtapiiri.
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Influenssa on influenssaviruksen ai-
heuttama ylähengitysteiden tulehdus, 
jonka itämisaika on 1-3 vuorokaut-
ta. Influenssa tarttuu yleensä pisa-
ra- ja kosketustartuntana. Tyypillis-
tä influenssalle on äkillisesti alkava 
korkea kuume, lihaskivut, päänsärky 
ja kuiva yskä. Taudin vaikeusaste voi 
vaihdella lievästä hengitystieinfekti-
osta henkeä uhkaavaan infektioon. In-
fluenssarokote on hyvä suoja tautia 
vastaan.

Otanko influenssarokotteen   
vai en?

EPSHP:ssä Seinäjoen keskussairaa-
lassa panostettiin influenssaroko-
tuskampanjointiin vuonna 2015 ro-
kotuskattavuuden parantamiseksi. 
Kampanjoinnin yhteydessä suoritet-
tiin infektioiden torjunnan toimintayk-
sikön toimesta influenssarokoteky-
sely. Kyselyn tavoitteena oli selvittää 
henkilökunnan motivaatiota rokotteen 
ottamiseen, miksi otat tai miksi et ota 
rokotetta. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 1004 hen-
kilöä (n=2924). Vastauksista nousivat 
selkeästi esiin kysymykset: Onko ro-
kotteen ottamisesta mitään hyötyä? 
Onko se turvallinen? Mitä haittavaiku-
tuksia rokotteella on? Tartutanko sitä 
oireettomana muihin? Olen peruster-
ve, tarvitsenko rokotetta? Otin rokot-
teen ja olin koko vuoden kipeänä.

Onko influenssarokotteen       
ottamisesta hyötyä?

Terveydenhuollon ammattilaisille suo-
sitellaan influenssarokotusta, kos-
ka se vähentää henkilökunnan sairas-
tuvuutta influenssaan merkittävästi. 
Tutkimukset osoittavat selkeästi, että 
terveydenhuollon ammattilaisten ro-
kottaminen suojaa alle 1-vuotiaita, 
raskaana olevia, ikääntyneitä ja niitä, 
joiden vastustuskyky on heikentynyt 
sairauden tai sen hoidon vuoksi sekä 
niitä, jotka ovat immuunipuutteiltaan 
vajavaisia. 

Onko rokote turvallinen ja voi-
ko siitä tulla sivuvaikutuksia? 

Influenssarokote on turvallinen. Kau-
si-influenssarokotetta on käytetty 
vuodesta 1970 ja rokotteita on käytet-
ty miljoonia annoksia. Influenssaro-
kotteessa ei ole säilöntäaineita eikä 
tehosteainetta (adjuvanttia), kuten 
Pandemrix (sika) -rokotteessa oli. 

Influenssarokotuksen jälkeen voi jos-
kus tulla lihas- ja nivelkipuja, pään-
särkyä tai lämpöä, mutta oireet me-
nevät yleensä parissa päivässä ohi. 
Vakavia haittoja ilmenee hyvin har-
voin.

Influenssarokote; 
otanko vai en?

Influenssaan sairastuu vuosittain 300 000 – 
800 000 ihmistä, joista 500 – 2000 kuolee.

MiNNa ijäs 
EPSHP sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesia, hygieniahoitaja

Nyt on se aika vuodesta, kun keskustelun aiheena ovat influenssa ja rokottaminen. 
Asia nostaa monia tunnetiloja pintaan, kuten pelkoa, ärsyyntymistä, kannatusta, 
mutta myös muita tunteita ja ajatuksia. Joka vuosi käydään hyvin paljon keskuste-
lua aiheesta ja usein se jakaa ryhmän kahtia eli puolesta ja vastaan.  

Taulukko 1.
EPSHP. Influenssarokotekyselyn vastausjakaumia.



Pinsetti 4/2016    |    21

Voiko influenssa tarttua, jos  
minulle ei ole oireita?

Voi. Rokottamattomista noin 30 – 50 
% sairastaa influenssan oireettoma-
na ja voi tietämättään tartuttaa sen 
muihin ihmisiin. Vastuuntuntoinen 
ammattilainen ottaa influenssarokot-
teen vuosittain, jotta ei altista hoitami-
aan potilaita tai perheensä jäseniä in-
fluenssalle.

Valitettavan usein ei tiedetä, että in-
fluenssa tarttuu jo ennen oireiden al-
kua. Influenssan tartuttavuus on suu-
rinta 3-4 ensimmäisen sairauspäivän 
ajan ja kestää viikon verran. 

Olen perusterve, tarvitsenko 
rokotetta?
Sairaalassa on lähes kaksi kertaa suu-
rempi riski saada influenssa, minkä 
vuoksi hoitohenkilöstön rokottaminen 
on tärkeä työ- ja potilasturvallisuus-
asia. Se, että on perusterve ja ettei ole 
aikaisemmin sairastanut influenssaa, 
ei suojaa sairastumiselta nyt. 

Otin rokotteen ja olin koko   
vuoden kipeänä

Usein kuulee puhuttavan, että otin 
silloin kerran influenssarokotteen ja 
olin koko vuoden kipeänä, mitä en en-
nen ole ollut. Tämä uskomus on meil-
lä monella lujassa. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että influenssarokote suo-
jaa meitä influenssalta, mutta ei muil-
ta viruksilta.  Se, että ottaa rokotteen, 
ei tarkoita sitä, että emme sairastai-
si yhtään flunssaa koko talvena. In-
fluenssarokote suojaa meitä influens-
saviruksen aiheuttamalta vakavalta 
infektiolta.n

Taulukko 2. 
EPSHP. Influenssarokotekyselyn vastausjakaumia.

Taulukko 3. 
EPSHP. Influenssarokotekyselyn vastausjakaumia.

LÄHTEET:

Influenssarokotuskysely. 2015. EPSHP. Infektioiden torjunnan toimintayksikkö.

Influenssatesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kau-
si-influenssarokote/tiedotusmateriaalia/influenssatesti 

Minä, sinä, me yhdessä. Motivoinnin keinot. Minna Ijäs. 2016. Hygieniahoitajan täydennyskoulutus. 
Kehittämistyö. Arcada

Vastuuntuntoinen ammattilainen huolehtii influenssarokotuksesta. 2015. EPSHP. Infektioiden torjun-
nan toimintayksikkö.



22    |    Pinsetti 4/2016

Leikkaussalikierroksella 7: Kainuun keskussairaala

eliNa keräNeN 
Sh, vs.aoh.

Kuvat: Leikkausosaston kuva-arkisto ja 
sh Kirsi Lokkila

KAINUUSSA on 75  018 (2016) asu-
kasta. Kuntayhtymä tuottaa Hyryn-
salmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, 
Ristijärven, Sotkamon ja Suomussal-
men kuntien kaikki sosiaali- ja ter-
veyspalvelut lasten päivähoitoa lu-
kuun ottamatta. Puolangalla Kainuun 
sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja 
ympäristöterveydenhuollosta.  Kun-
tayhtymä työllistää noin 3 700 henki-
löä. Kainuun keskussairaala sijaitsee 
Kajaanissa miltei keskellä Suomea, 
kauniin, runsaan ja monipuolisen 
luonnon keskellä. Ivaloon Kajaanis-
ta on 625 km ja Helsinkiin 568 km. Lä-
himpään yliopistosairaalaan Ouluun 
181 km. Kainuun keskussairaala vas-
taa Kainuun erikoissairaanhoidon ta-
soisista terveyspalveluista. Sairaalan 
toiminta kattaa kaikki suurien erikois-
alojen polikliinisen toiminnan, vuo-
deosasto-toiminnan sekä niiden tar-
vitsemat tukipalvelut. Palveluiden 
tuottamiseen meitä terveydenhuollon 
ammattilaisia osallistuu yli 900. 

Leikkaus- ja anestesiayksikössä teh-
dään usean eri erikoisalan leikkaus- 
ja tähystystoimenpiteitä. Eri kirurgis-
ten erikoisalojen, lukuun ottamatta 
sydän- ja neurokirurgia, lisäksi edus-
tettuina ovat korva-, nenä- ja kurkku-
tautien sekä naistentautien ja synny-
tysten erikoisalat. Lisäksi toimintaan 
kuuluvat osa sisätautilääkärien te-
kemistä suoliston tähystystoimen-
piteistä, nukutusta vaativat ham-
maslääkärin toimenpiteet, sydämen 
tahdistimien asennus, sydämen säh-
köiset rytminsiirrot ja erilaisten pit-
käaikaiseen suonensisäiseen lääk-

Kainuun keskussairaala alkutalven auringossa.

Kainutlaatuista perioperatiivista hoitotyötä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolla. 

keenantoon tai keinomunuaishoitoon 
soveltuvien keskuslaskimokatetri-
en laitot.  Leikkaus- ja anestesiayksi-
kön anestesiahenkilökunnan tehtäviin 
kuuluvat puudutusten laitto synny-
tysosastolla yhteistyössä kätilöiden 
kanssa sekä kuvantamisyksikössä 
tehtävien sedaatioiden hoito, yleisim-
pänä lasten magneettitutkimukset. 
Elektiivisen toiminnan lisäksi ylläpi-
detään jatkuvaa valmiutta päivystys-
toimenpiteitä varten. Leikkaus- ja 
anestesiaosaston alaisuudessa toimii 
kipupoliklinikka ja leiko-yksikkö, jos-
sa on myös päiväkirurginen- ja herää-
möstä kotiin toiminta. 

Leikkaus- ja anestesiaosastolla on 
kahdeksan leikkaussalia eri eri-
koisalojen käytössä, sekä yksi sali 
sektioita varten viereisellä synny-
tysosastolla. Salien käyttöä eri eri-
koisalojen kesken koordinoidaan hoi-
dontarpeen ja resurssien mukaan. 
Elektiivisiä leikkauksia tehdään maa-
nantaista perjantaihin virka-aikana. 
Ilta- ja yövuorot ovat pääsääntöises-

ti päivystysajan toimintaa. Elektiivisiä 
leikkauspotilaita varten on neljä eri-
laista prosessia, jonka mukaan hei-
dän hoitopolkunsa muodostuu. Pro-
sessit ovat päiki-, leiko-, herko- ja 
vuodeosastoprosessi. Valittu proses-
si ohjaa leikkauspotilaan hoitotyötä 
myös leikkausosastolla. Päiväkirur-
gian yksikössä hoidetaan enenevissä 
määrin toimenpiteitä, joihin potilas voi 
tulla aamulla ja kotiutua leikkauksen 
jälkeen suoraan heräämöstä saman 
päivän aikana. Leiko-yksikkö on toi-
minut pian kaksi vuotta. Toiminta on 
käynnistynyt hyvin, noin 90 % leikka-
uspotilaista tulee leikkaukseen kotoa 
leikkauspäivän aamuna. Tuorein elek-
tiivisen leikkauspotilaan prosessi on 
lokakuun alussa aloitettu heräämös-
tä kotiin -käytäntö. Leikkauksen jäl-
keen osa asiakkaista, jotka tarvitsevat 
leikkauksen jälkeen yhden sairaa-
layön, yöpyvät heräämössä ja kotiutu-
vat seuraavana aamuna. Pieni määrä 
leikkauspotilaista tulee toimenpitee-
seen vuodeosaston kautta.
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Leikkaus- ja anestesiaosastolla on 
56 hoitajan vakanssia, joista yksi on 
perushoitajan ja yksi lääkintävah-
timestarin vakanssi. Uutena am-
mattiryhmänä toimii hoitologistikko. 
Sairaanhoitajat voivat toimia aneste-
siahoitajina, instrumentoivina hoita-
jina tai molemminpuolisina hoitajina. 
Heräämössä toimii pääsääntöisesti 
heräämöhoitajat, joskin anestesiahoi-
tajat kiertävät heräämöissä säännölli-
sesti, myös leikkaushoitajien työkier-
to heräämössä onnistuu. Aktiivista 
työkiertoa, muun muassa heräämö-
jen kesken, kuin koko osastolla, on 
lisätty osaamisen kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Suuntaamme toi-
minnan ja toimintojen kehittämises-
sä katseet uuteen sairaalaan, minkä 
suunnitelmat ovat hyvin pitkällä. Uusi 
sairaala on paitsi uusi toimintaympä-
ristö, se on myös uusia tapoja toimia. 
Tätä silmällä pitäen kehitämme leik-
kauspotilaan prosesseja, leikkaushoi-
totyötä ja moniammatillisen henkilö-
kunnan osaamista asiakaslähtöisen ja 
potilasturvallisen hoitotyön varmista-
miseksi.

Leikkaushoitotyössä työskentelemme 
pääsääntöisesti kaikilla erikoistaloil-
la muutamia poikkeuksia lukuun ot-

tamatta, kuten silmäsali, jossa toimii 
osa leikkaushoitajista. Kaikilla eri-
koisaloilla on vastuuhoitajat, joiden 
tehtävänä on perehtyä vastuualueen-
sa asioihin syvällisemmin, kouluttaa 
kollegoja ja vastata toiminnan suju-
vuudesta muun muassa huolehtimal-
la työohjeiden päivityksestä ja tuot-
teiden tilauksista. Aina voi ja pitää 
kysyä kollegalta vinkkejä, jos ja kun 
tulee vastaan tilanne, jossa ei ole ollut 
ehkä koskaan tai pitkään aikaan. Neu-
voja, apua ja vinkkejä annetaan aina 
kun siihen on tarvetta. Haasteellisik-
si osoittautuneita käytännöntilanteita 
harjoittelemme lavastetusti osaston 
aamukoulutuksissa ja supistusaika-
na. Myös simulaatiokoulutusta käyte-
tään apuna käytännön tilanteiden har-
joittelussa. 

Henkilöstörakenteemme uudistues-
sa voimakkaasti viimeisen kahden 
vuoden aikana on perehdyttäminen 
ja osaamisen kehittäminen ollut toi-
minnan keskiössä, lähes jokaisessa 
salissa on ollut miltei päivittäin leik-
kaus- ja anestesiahoitotyöhön vielä 
perehtyvä hoitaja. Perehtyvillä hoita-
jilla on nimetty perehdyttäjä, mutta 
kolmivuorotyön ja perehdyttäjän eri-
koisosaamisen vuoksi heidän ei aina 

ole mahdollista työskennellä samas-
sa salissa. Yleisen alkuperehdytyksen 
jälkeen perehtyjälle nimetään erikois-
alakohtainen sali, jossa hän työsken-
telee viikon tai kaksi kerrallaan. Pe-
rehtyjän kanssa pyritään käymään 
aika ajoin ns. perehdytyskeskusteluja, 
missä yhdessä katsotaan, mitä hän on 
oppinut ja mihin seuraavaksi kannat-
taa panostaa. Tarkoituksena on kehit-
tää mentorointitoimintaa, jonka avulla 
voimme edistää hiljaisen tiedon siir-
tymistä, sitoutumista työyksikköön, 
työimua ja -hyvinvointia. Osaamisen 
kehittämiseen olemme paneutuneet 
osastotunneilla muun muassa erilai-
sissa työpajoissa. Uusia menetelmiä 
kokeillaan ja palautteen mukaan ke-
hitämme toimintaa. Ammattikorkea-
koulun opiskelijoita ohjaamme lähes 
ympäri vuoden. Opiskelijaperehdy-
tystä on osastollamme kehitetty ak-
tiivisesti, mikä näkyy opiskelijoiden 
halukkuutena hakeutua harjoitte-
luun leikkaus- ja anestesiaosastolle. 
Saimme myös kuulla rekrytoinnista, 
että olemme heidän kauttaan tulevien 
työntekijöiden keskuudessa halutuin 
osasto. Yhteistyössä on voimaa ja to-
dellista merkitystä.

Sairaanhoitaja Johanna Leimu leikkaukseen me-
nossa.

Gastrokirurgi Jari Mällinen ja allekirjoittanut ERC-toimenpiteessä .

uu
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Keskustelin uusimpien työntekijöi-
demme, Joonaksen, Johannan ja Min-
nan kanssa. Minulla oli muutama ky-
symys heille, joiden vastaukset saatte 
lukea seuraavaksi. Opintojen jälkeen 
meille työhön tultuaan Joonas aloit-
ti heräämössä, josta siirtyi perehty-
mään anestesiahoitajan työhön. Ky-
syin JOONAKSELTA: 

1. Miltä on tuntunut tulla töihin leik-
kaus- ja anestesiaosastolle?
 
Opiskelujen aikana minulla oli toivee-
na päästä tulevaisuudessa töihin leik-
kaus- ja anestesiaosastolle. Olin kesällä 
viimeisessä harjoittelussa täällä, jon-
ka jälkeen pääsin töihin. Töihin on ollut 
mukava tulla ja henkilökunta on mahta-
va. Kattava perehdytys on auttanut pal-
jon töiden tekemisessä. 

2. Mitä odotat työltäsi? 

Pidän työstäni, koska se on omalla ta-
vallaan haastavaa sekä mielenkiintois-
ta. Työpäivät ovat erilaisia ja vaihtelevia. 
Odotan samaa jatkossakin, vaikkka am-
mattitaitoni kasvaisikin. 

3. Mitä annettavaa sinulla on? 

Olen rauhallinen työssäni ja opin asiat 
nopeasti. Tulen hyvin toimeen toisten ih-
misten kanssa, joten kykenen tekemään 
hyvin tiimityötä.

JOHANNA aloitti työt meillä päiväki-
rurgian yksikössä hoitaen kaihileik-
kauspotilaita. Sittemmin hän siirtyi 
myös leikkaushoitajan työhön. Johan-
nalle esitin samat kysymykset, kuin 
Joonakselle: 

1. 
Jännittävältä! Vaikka olinkin ollut leik-
kaus- ja anestesiaosastolla kaksi ker-
taa harjoittelussa, silti se jännittää tul-
la takaisin. Ja paineita minulla itselläni 
oli siitä, muistanko enää yhtään mitään, 
mitä olen opiskeluaikaan oppinut. Olen 
kuitenkin omasta mielestä sulautunut 
ihan mukavasti porukkaan.  

2. 
Monipuolisia ja erilaisia päiviä.  Ja niin-
hän ne ovat olleetkin! On ollut paljon 
opittavaa, sillä perehtyminen on mel-
ko alussa. Haluan paljon uusia tilanteita 
ja haasteita. On ollut mukavaa, että olen 
saanut paljon apua ja neuvoa työtove-
reilta silloin, kun olen sitä tarvinnut. 

3. 
Olen iloinen ja tunnollinen työssäni. Olen 
innokas oppimaan uutta tietoa ja taitoa.

MINNA aloitti kuluvana vuonna meil-
lä- ja meille uudessa hoitologistikon 
tehtävässä. Hänen vastauksensa sa-
moihin kysymyksiin: 

1. 
Leikkaus- ja anestesiaosastolle oli hie-
man pelottavaa tulla töihin, mutta myös 
samalla innostavaa. Osastolla olin kou-
luaikana vain piipahtanut yhden päivän. 
Kymmenen vuoden työkokemus sai-
raanhoitajana antoi kuitenkin sen ver-
ran ammatillista itseluottamusta, että 
uskalsin lähteä aivan uusiin tehtäviin ja 
uuteen toimintaympäristöön. Ensimmäi-
sen työpäivän jälkeen kaikki pelot unoh-
tuivat. Osastolla oli ystävällinen ja terve-
tullut ilmapiiri. Hoitajat jaksoivat auttaa 
ja ymmärtää, vaikka tunsin välillä me-

nettäväni kasvoni, koska en tiennyt ki-
rurgian instrumenteista juuri mitään. 
Neljässä kuukaudessa työtehtävä alkaa 
osittain olla ns. hanskassa. 

2. 
Työltäni odotan paljon haasteita jatku-
vasta leikkausosaston ja hoitologis-
tiikan kehittymisestä. Aloitan Lahden 
amk:ssa marraskuussa hoitologistiik-
kaan erikoistuvat opinnot. Koulutus kes-
tää vuoden ja koulutus suoritetaan työn 
ohella. Uuden sairaalan suunnittelussa 
olen saanut olla jo mukana. Uskon, että 
eri kaupunkien leikkaus- ja anestesia-
osastojen vierailut antavat paljon ideoi-
ta oman osaston kehittämiseen. 

3. 
Hoitologistikon tehtävä oli osasto-olo-
suhteissa aivan uusi työnkuva Kainuus-
sa. Työtehtäväni on antaa hoitajille aikaa 
hoitaa potilasta. Mahdollisimman pitkäl-
le pyrin tekemään muut asiat hoitajien 
puolesta, mm. toimenpidekeräily leik-
kauskohtaisesti, tarvike- ja implanttiti-
laukset sekä tilausten vastaanottami-
nen. Keskusvarastohenkilöstön kanssa 
yhdessä kehitämme jatkuvasti osaston 
varastoa uutta sairaalaa ennakoiden.

Anestesia- ja kipuhoitaja Marjo Koutala työntouhussa.
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Päivittäinen toiminta

Päivittäinen leikkaustoiminnanohja-
us ja tiedonkulku tapahtuvat valvo-
monhoitajan käsien kautta. Hän ja-
kaa hoitotyöntekijät saleihin tiimeiksi, 
joissa jokaisen osaaminen ja vahvuu-
det täydentävät toisiaan. Työviikko 
voi muodostua siis erittäin vaihtele-
vaksi ja ammatillisesti rikkaaksi saa-
dessamme mahdollisuuden ylläpitää 
osaamista eri erikoisaloilla ja vaihtu-
vissa moniammatillisissa tiimeissä. 
Aamuvuoro aloittaa työt 7.30 kokoon-
tuen valvomoon, missä tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista ennen salei-
hin siirtymistä. Hyvin usein edellisen 
päivän iltavuorolaiset tai yövuorolai-
set ovat lavastaneet salin, valmistel-
leet anestesiapuolen sekä keränneet 
ensimmäisessä leikkauksessa tar-
vittavat instrumentit. Salin henkilö-
kunta kuitenkin aina tarkastaa, että 
kaikki on kunnossa tulevaa asiakas-
ta varten. Toiminnan sujuvoittamisek-
si joko anestesia- tai leikkaushoitaja 
voi hakea potilaan ja tarkastaa hänen 
leikkauskelpoisuuden matkalla sa-
liin. Pyrimme voimavaraistavaan oh-
jaukseen. Sen avulla voimme tukea 
potilaiden selviämistä oman hoiton-
sa kanssa leikkauksen jälkeen, mikä 
vuodeosastopaikkojen vähetessä ta-
pahtuu enenevissä määrin potilaan 
omassa kodissa. 

Olemme yhdessä työstäneet kuluvana 
vuonna työrooleja ja yhdessä sovittu-
jen roolien mukaan työskenneltäessä 
toiminta salissa on sujuvaa, koska jo-
kainen tietää mitä kukin tekee. Anes-
tesiahoitaja huolehtii anestesian val-
mistelusta ja ylläpitämisestä sekä 
yhdessä valvovan hoitajan kanssa val-

Perushoitaja Tarja Murtoperä steriilivarastokierroksella.

mistelee leikkauspotilasta toimenpi-
teeseen huolehtien turvallisen ympä-
ristön luomisesta ja ylläpitämisestä. 
Leikkaushoitaja tarkistaa leikkauk-
sessa tarvittavien instrumenttien ja 
muiden tarvikkeiden saatavuuden sa-
lissa. Kaikki yhdessä huolehtivat poti-
laasta, tiedottamisesta ja aseptisesta 
toiminnasta varmistaakseen potilas-
turvallisuuden.  Leikkauspotilaan tar-
kastuslista on aktiivisessa käytössä. 
Anestesiakertomus on vielä paperi-
nen, muutoin kirjaukset tehdään säh-
köisiin tietojärjestelmiin, kuten Ope-
raan, Geminiin, Efficaan ja Rafaelaan.

Toisinaan hetket leikkaushoitotyössä 
ovat haasteellisempia ja toisinaan ke-
veämpiä. Välillä on lyhempiä, välillä 
pidempiä toimenpiteitä. Potilaan tar-

peet ja erikoisalakohtaiset vaatimuk-
set määrittävät työskentelyämme. 
Toisinaan suurin osa ajasta menee 
valmisteluihin, itse toimenpiteen ol-
lessa sujuvasti etenevä, toisinaan taas 
toimenpide asettaa haasteet työsken-
telylle. Nämä ovat tyypillisiä piirteitä 
varmasti kaikkialla leikkaussalihoita-
jan työssä ja tuovatkin työhömme sitä 
mistä myös niin kovin pidämme, am-
matillista haastetta. Ollaan ylpeitä 
ammatistamme, työstämme leikka-
us- ja anestesiaosastoilla ja työyhtei-
söistä, joissa toimimme. Yhteistyöllä 
luomme pysyviä ja tukevia rakenteita, 
jotka tukevat meitä tiukan päivän tul-
len. Työniloa Kajaaniss(t)a! n

Yhteistyöllä luomme 

pysyviä rakenteita, 

jotka tukevat meitä 

tiukan päivän tullen.
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MariTa kolari 
ESH, opetushoitaja 
Osaamisen kehittämisyksikkö 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
   

krisTiiNa VähäMaa 
ESH, TtM, lehtori
Hoitotyön koulutusohjelma 
Terveys- ja sosiaalipalvelut 
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kirurgian koulutuskeskus Tampereel-
la tarjoaa lääkäreille ja hoitohenkilö-
kunnalle mahdollisuuden opetella po-
tilasturvallisuuden kannalta kriittisiä 
taitoja lähes aidossa tilanteessa. Kou-
lutuskeskus on leikkaussaliympäristöä  
simuloiva opetuksen huippuyksikkö, 
jossa kirurgian tekniikoita opetellaan 
tekemällä toimenpiteitä vainajille. Tam-
pereen ammattikorkeakoulun periope-
ratiivisen hoitotyön vaihtoehtoisissa 
ammattiopinnoissa opiskeleville sai-
raanhoitajaopiskelijoille tarjoutui mah-
dollisuus kehittää osaamistaan omalla 
alueellaan.

Harjoitteluun osallistuvat opiskelijat 
olivat perioperatiivisen hoitotyön leik-
kaushoitotyön 15 opintopisteen opin-
tojaksolla. Tämä harjoittelu korvasi 
yhden syventävän vaiheen simulaatio-
tapahtuman.

Toteutus

Organisaatioiden edustajat TAMKis-
ta, Kirurgian koulutuskeskuksesta ja 
Osaamisen kehittämisyksiköstä tapa-
sivat ja suunnittelivat toteutusta.  Opis-
kelijan perehdyttäminen alkoi sairaan-
hoitajaopiskelijoiden perehtymisellä 
vainajan hyvään hoitoon. Opiskelijat tu-
tustuivat myös koulutuskeskukseen ja 
sen toimintaan liittyvään vaitiolovelvol-
lisuussopimukseen, joka myös allekir-
joitettiin. Opiskelijat halusivat sitoutua 
toimintaan ja sen vaatimuksiin.

Suunnittelun aikana sovittiin, että yh-
dessä oppimistilanteessa voi olla mu-
kana kaksi opiskelijaa. Opetussuunni-
telman pohjalta harjoittelun tavoitteiksi 
sovittiin kirurginen käsidesinfektio, ste-
riiliksi pukeutuminen ja steriilin alueen 

luominen. Myös instrumentoivan sai-
raanhoitajan toiminta ja siinä kehitty-
minen oli yksi keskeisistä tavoitteis-
ta. Tähän toimintaan ei liittynyt potilaan 
ihodesinfektion harjoittelua.

Opiskelijan toimenpiteen ymmär-
tämisen helpottamiseksi edellytettiin, 
että opiskelijat tutustuivat ennalta Ki-
rurgian koulutuskeskuksessa tapah-
tuviin kyseisen päivän toimenpitei-
siin. Tämä tapahtui etukäteen ohjaavan 
opettajan johdolla. Toiminnassa käy-
tettävät tarvikkeet kuten steriilit leik-
kauspakkaukset ja leikkaustakit sekä 
käsineet toimitettiin tässä kokeilussa 
TAMKista.  Koulutuskeskukseen tulevi-
en vainajien terveystiedot oli tarkistettu 
etukäteen, mutta siitä huolimatta toi-
minnan terveydelliset näkökulmat var-
mistettiin opiskeluterveydenhuollosta. 

Kaksi opiskelijaa oli mukana polven 
osteotomioissa ja kaksi plastiikkaki-
rurgisissa toimenpiteissä. Polven os-
teotomiatoimenpiteissä oli mukana lai-
tevalmistajan edustaja, joka omalta 
osaltaan ohjasi opiskelijoiden toimin-
taa toimenpiteen aikana. Plastiikkaki-
rurgisissa toimenpiteissä tehtiin erilai-
sia kielekeplastioita. Tilanteissa olivat 
mukana myös Taysin opetushoitaja, Ki-
rurgian koulutuskeskuksen koulutus-
koordinaattori, obduktion preparaatto-
ri ja TAMKin ohjaava opettaja. He myös 
vastasivat alkuvalmisteluista ja leik-
kausasennon laitosta yhdessä opiske-
lijoiden kanssa. Toiminnassa mukana 
olleet kirurgit suhtautuivat opiskelijoi-
den toimintaan positiivisesti ja kannus-
tavasti. 

Kummankin tilanteen jälkeen oli ref-
lektoiva arviointi opiskelijan, ohjaa-
van opettajan ja opetushoitajan kanssa.  
Siinä pohdittiin opiskelijoiden valmis-
tautumista toimenpiteeseen, siinä toi-
mimista ja työskentelyä moniamma-
tillisen tiimin jäsenenä. Keskiössä oli 
opiskelijoiden ammatillinen toiminta ti-
lanteissa ja sen pohjalta syntyneet yk-
silölliset kehittämishaasteet.

Johtopäätökset

Ammatillisen osaamisen kehittymis-
tä tukevia simulaatiotilanteita tulisi tu-
levaisuudessakin suunnitella ja tukea.  
Ohjaavan opettajan näkökulmasta kes-
keisin havainto oli, että opiskelija voi op-
pia tilanteessa ja saman toimenpiteen 
seuratessa toistaan se edisti ja kehitti 
opiskelijan toimintaa. Ohjaava opettaja 
sai lisätietoa omaan työhönsä opiske-
lijan kyvystä hahmottaa toimintaa. Oh-
jaavan opettajan näkökulmasta tilan-
ne oli ainutlaatuinen, koska hoitotyön 
opettajalla ei ole juurikaan mahdol-
lisuuksia osallistua käytännön hoito-
työn opiskelijaohjaukseen leikkaussa-
liympäristössä. Tällaista toimintaa 
toivotaan tulevaisuudessa kehitettä-
vän, koska se palvelee opetus- ja oh-
jaustyön kehittämistä. Lisäksi havait-
tiin, että opiskelijoiden toimintaa olisi 
voitu helpottaa vielä tarkemmalla etu-
käteisohjeistuksella toimenpiteeseen 
valmistautumisesta.  Toimenpiteisiin 
valmistautuminen oli haasteellisem-
paa opiskelijoille kuin kyseiseen yksit-
täiseen toimenpiteeseen valmistautu-
minen, koska toimenpide toteutettiin 
samalle vainajalle monta kertaa.   

Opiskelijat kokivat harjoittelun oppi-
mistaan tukevaksi toiminnaksi. Opis-
kelijat pystyivät tiedostamaan kykyään 
toimia leikkauksessa instrumentoiva-
na hoitajana. Erityisesti käden taidot 
kehittyivät päivän aikana. Oppimisym-
päristön rauhallisuus ja tiimityösken-
tely auttoivat opiskelijaa. Opiskelijalla 
oli mahdollisuus tunnistaa ja suunnitel-
la omaa toimintaansa tiimin jäsenenä 
ja kehittyä siinä. Reflektiotilanteessa 
opiskelijat eivät tuoneet esille vainajaan 
liittyviä tuntemuksia. Tilanteiseen liit-
tyvä eettinen lähtökohta oli näin ollen 
kunnossa.n

Perioperatiivista hoitotyötä 
oppimassa simulaationa 
Kirurgian koulutuskeskuksessa

Kuva: Mira Perämäki.
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Saimme yhdistyksen jäseneltä ky-
symyksen, millaisia leikkaukses-
sa käytettyjen materiaalien las-
kukäytänteitä eri sairaaloissa 
on? Elokuussa pidetyssä hallituk-
sen kokouksessa päädyimme te-
kemään pienimuotoisen kyselyn 
Tampereen opintopäivillä. 

Vastauksia palautettiin 57 kappalet-
ta. Vastaajia on eri yksiköistä, kuten: 
Coxa, Hus; Jorvi, Meilahti, Peijas ja 
Töölö. Hatanpään sairaala, Iisalmen 
sairaala, Kainuun keskussairaala, 
Keskisuomen keskussairaala, Linnan 
sairaala, Länsipohjan sairaala, OYS, 
Pohjoiskarjalan keskussairaala, Päi-
jät-Hämeen keskussairaala, Raahen 
sairaala, Satakunnan keskussairaa-
la, Savonlinnan keskussairaala, Sei-
näjoen keskussairaala, TAYS, TYKS ja 
Vammalan aluesairaala.

Seuraavassa kysymykset ja yhteenve-
to saaduista vastauksista.

1. Mitä lasketaan? 

Ensimmäiseen kysymyksen vastauk-
sissa on sekä yhteneväisyyksiä, että 
erovaisuuksia. Laskettavia materiaa-
leja ovat: taitokset, laparotomialiinat, 
sykeröt, prepasykeröt ja lap-taitokset. 
Neulat, kulmaneulat, injektioneulat, 
irtoveitsen terät, ”suirot”, verisuoni-
teipit, nostolenkit, kumilenkit, bul-
dogit ja silikoniletkusta leikatut peh-
musteet moskiton kärjissä. Disarp, 
spaattelin suojat, kartiosuoja, taus-
ta (mikrokirurgia), instrumentit, in-
strumenttien suojat, klipsikasetit, ai-
vopumpulit, kompressit, NaCl -tyynyt, 
erilaiset nauhat ja katetrit. Rullalan-
ka, pienet instrumentit, kuten jousi-
puristimet, korkit, magneettimaton 
puuttuvat napit, läpivetäjät, kiristä-
jät ja pussi-instrumentit. Kahdessa 

Miten työyksikössäsi ”liinojen laskenta” 
toteutetaan ja dokumentoidaan?

vastauksessa ilmenee, että mitä iki-
nä instrumentoivahoitaja haluaa kir-
jattavan ylös, ne kirjataan ylös.  Yhden 
vastauksen mukaan kirjataan kaik-
ki leikkaustarvikkeet ja yhdessä kaik-
ki, mitä laitetaan vatsaonteloon. Muu-
tamien vastauksien mukaan laskuista 
jätetään pois neulat.

2. Ketkä laskuun osallistuvat?

Toiseen kysymykseen vastauksena on 
melkein kaikissa yhteneväisesti, että 
instrumenttihoitaja ja passari. Yhdes-
sä vastauksessa kaksi sairaanhoita-
jaa. Vastauksista käy myös ilmi, että 
kirurgi huolehtii aivopumpulit neuro-
kirurgiassa ja että kirurgi saattaa var-
mistaa laskujen täsmällisyyden sekä 
että operatöörille ilmoitetaan, että 

”laskut täsmäävät”. Muutamissa vas-
tauksissa kerrotaan, että instrumen-
toivahoitaja huolehtii yksin neulojen 
laskemisesta. Yhdessä vastauksessa 
instrumentoivahoitaja laskee itse in-
strumentit ja veitsenterät.

3. Onko käytössä paperinen 
kaavake, joka arkistoidaan? 

Suurimmassa osassa vastauksista 
kolmanteen kysymykseen ei ole pa-
perista kaavaketta. Osassa vastauk-
sista on paperinen kaavake, joka lai-
tetaan potilaan papereiden mukaan. 
Osassa vastauksista on paperinen 
kaavake, jota ei arkistoida.

4. Dokumentoidaanko laskut 
sähköiseen tietokantaan?

Muutamissa vastauksissa kerrotaan 
sähköisen tietokannan olevan tulossa, 
tai koekäytössä. Useissa vastauksis-
sa tietokantaan tulee dokumentointi, 
ketkä toimivat laskijoina ennen ja jäl-
keen toimenpiteen. Operaan on mah-
dollista laittaa täpät eri laskuajan-

kohtiin ja mahdollista laittaa myös 
täppä, jos lasku ei ole tarpeen. Yhdes-
sä vastauksessa anestesiatietojärjes-
telmään kirjataan, onko loppulaskut 
suoritettu. Muita mainittuja tietokan-
toja ovat Effica, Mediatri, Orbit, DH 
tietojärjestelmä, Antti -tietojärjestel-
mä ja Lesu. Vielä on kuitenkin yksiköi-
tä, joissa laskuja ei merkata sähköi-
seen tietokantaan.

5. Jos laskut dokumentoidaan 
sähköiseen tietojärjestelmään, 
onko käytössä apukaavake / 
muistitaulu tms. leikkauksen 
aikana? 

Osalla käytössä on paperinen kaa-
vake. Osalla on käytössä muistitaulu 
tai whiteboard leikkauksen ajan. On 
myös yksiköitä, joissa käytetään sekä 
paperista apukaavaketta, että muisti-
taulua. Yhdessä yksikössä on käytös-
sä esitäytetty kaavake, joka heitetään 
laskujen jälkeen pois. Yhden vastauk-
sen mukaan muistin apuna käytetään 
liinapakkauksien tarroja.

6. Onko dokumentointi huomi-
oitu check-listassa?

Yhdessä vastauksessa ei dokumen-
tointia huomioitu check-listassa. 
Useimmissa vastauksissa dokumen-
tointi huomioidaan, osalla vain lop-
pucheckissä. Kahdessa vastauksessa 
täsmennettiin, että tarkistuslistas-
sa on kohta: taitokset ja instrumen-
tit tarkistettu ja täsmää, mutta doku-
mentoinnista ei mainintaa. Kysymys 
saattoi olla hämäävä, koska tarkistus-
listassa on kysymys, täsmääkö tar-
kistus. Tässä kysymyksessä haettiin 
sitä, että onko tarkistuslistassa huo-
mioitu materiaalilaskujen dokumen-
tointi sähköiseen järjestelmään. 

uu
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7. Onko muuta, mitä haluaisit 
kertoa? 

Viimeiseen kysymykseen saimme sel-
ventäviä vastauksia ja käytännön työ-
tilanteiden kuvauksia. Materiaalilas-
kujen paperisesta versiosta ollaan 
jossain vaiheessa luopumassa ja siir-
rytään sähköiseen versioon. Yhdessä 
yksikössä on käytössä lisäksi värilliset 
NaCl -liinat näytteitä ja elinten pakka-
usta varten. Periaatteena on, että sa-
lista pois siirtyy ainoastaan värillinen 
taitos. Yhdessä vastauksessa selven-
nettiin, että kirurgia informoidaan, jos 
jokin on hukassa, jolloin leikkaus ei 
etene ennen kuin on löytynyt. Yhdes-
sä vastauksessa kerrottiin, että pas-
sari kerää talteen kaikki neulapaket-
tien kuoret ja säästää ne loppulaskuun 
asti. Tämä on hyvä keino varmistaa an-
nettujen neulojen määrä, jos on unoh-
tunut merkata tauluun. Instrumentoiva 
hoitaja myös säästää neulapaketit lop-
pulaskuun asti pöydällä ja pitää neulat 
kiinni aina jossain instrumentissa, ett-
eivät ne pääse tippumaan.

Kolmessa vastauksessa tuotiin esil-
le maalaisjärjen käyttö. Yhdessä se, 
että on mietitty, onko tarpeen las-
kea pienissä leikkauksissa, jossa 
ei ole vaaraa, että mitään jäisi haa-
vaan? Yhdessä vastauksessa pienis-
sä leikkauksissa ei välttämättä laske-
ta mitään. Ja yhdessä vastauksessa 
instrumentoivahoitaja voi ilmoittaa 
haluaako laskea ja mitä, on itse kui-
tenkin vastuussa. 

Yhdessä vastauksessa korostettiin, 
että liinat tulee laskea jokainen yk-
sitellen, niin että liina näkyy yksittäi-
senä. Viuhkamaisesti laskettuna ei 
ole oikein tehty. Nuoremmat leikka-
ushoitajat eivät kaikki laske. Asenne 
on muuttunut vaaralliseen suuntaan. 
Yhdessä vastauksessa on toiveena, 
että laskut ovat kahden hoitajan teke-
mät, ei yhden. Yhdessä vastaukses-
sa toiveena olisi toimiva ”liinojen las-
ku” -teline.

Yhteenveto

Saaduista vastauksista ilmenee, mil-
laisia leikkauksessa käytettyjen ma-
teriaalien laskukäytänteitä eri sairaa-

loissamme on. Intraoperatiivisessa 
hoitotyössä on tärkeää kiinnittää huo-
miota, että potilaalle antamamme 
hoito on turvallista ja asianmukaises-
ti dokumentoitu. Tegnvallin (2010) mu-
kaan intraoperatiivisessa hoitotyössä 
leikkaushoitajan ammatillisessa päte-
vyydessä korostuu aseptiikan ja tur-
vallisuuden hallinta. Tähän kuuluu 
myös potilaan hoidon turvallisuuden 
takaaminen, kuten leikkauksessa käy-
tettävien instrumenttien ja välineiden 
kontrollointi. Intraoperatiivisen hoi-
totyön kirjaaminen ja potilaan hoidon 
dokumentointi niin manuaalisesti lo-
makkeelle kuin sähköisesti eri tieto-
järjestelmiin edellyttää leikkaus- ja 
anestesiahoitajilta monipuolisia vies-
tintä- ja tietotekniikkatietoja ja -taitoja. 
Nämä ovat myös juridisesti merkittä-
viä ja vaativia ammatillisen pätevyyden 
sisältöjä. (Tegnvall 2010, 15, 106-107.)

Freitas, Silveira, Clark & Galvãon (2016) 
kirjallisuuskatsauksella selvitettiin 
laskemisprosessiin liittyviä tiedon 
ja osaamisen puutteita leikkaussa-
lin sairaanhoitajilla. Tutkimuksen joh-
topäätöksenä on, että leikkauksessa 
käytettävien välineiden laskemispro-
sessi kuuluu olennaisena osana po-
tilasturvallisuuteen ja että periope-
ratiiviset sairaanhoitajat vastaavat 

laskemisprosessista. WHO:n ke-
hittämä leikkaustiimin tarkistuslis-
ta on maailmanlaajuinen potilastur-
vallisuutta lisäävä työkalu. Siinä on 
huomioitu, että leikkaushoitajat var-
mistavat ääneen, että instrumentti-
en, taitosten ja neulojen lukumäärä 
on laskettu ja täsmää. Tarkistuslistan 
tarkoituksena on parantaa leikkaus-
turvallisuutta lisäämällä tiimityötä ja 
vuorovaikutusta. Käyttöönotto vaatii 
virallisen päätöksen, jossa tulee edel-
lyttää listan käyttöä kaikissa leikka-
uksissa ja kirjausta potilastietojärjes-
telmään. WHO:n suosituksen mukaan 
kaikissa leikkauksissa tulee laskea 
käytössä olleet taitokset, instrumen-
tit ja neulat (Perttunen 2016, 23.; Leik-
kaustiimin tarkistuslista 2016.) n
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Kokouksessa kuultiin perinteisesti 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja taloudenhoitajan raportit sekä mui-
ta yleisiä asioita. Yksi kokouksen tär-
keimmistä ja eniten keskustelua he-
rättäneistä asioista oli sopimus KIT 
Group:n kanssa. Yrityksen tehtävänä 
on avustaa EORNAa mm. varainhanki-
nassa, kokousasioissa ja kongressien 
järjestämisessä. Asiaa on valmistel-
tu ja muutama vuosi ja nyt yhteistyö-
yritys on löytynyt ja sopimus on tehty 
kolmeksi vuodeksi.

jaaNa PerTTuNeN ja siMo ToiVoNeN

EORNAn syyskokous pidettiin 
Stavangerissa Norjassa marras-
kuun alkupuolella. Suomen edus-
tajina kokouksessa olivat Jaana 
Perttunen ja Simo Toivonen. Kau-
nis kaupunki näytti hyvät puo-
lensa; sää oli selkeä lähes koko 
ajan ja tunturit sekä meri loisti-
vat kauniisti auringossa. Päivät 
menivät kuitenkin kokouksessa, 
mutta ikkunasta saattoi ihailla 
maisemia aina välillä.

EORNA kokous 9-12.11.2016

EORNA kokousväkeä puhututti myös 
asia, joka aina silloin tällöin tulee esil-
le. Muutamat jäsenyhdistykset ovat 
sitä mieltä, että EORNAn jäseneksi 
kelpaavat vain sellaiset yhdistykset, 

joiden jäseniksi hyväksytään aino-
astaan sairaanhoitajat. Tällä hetkel-
lä esimerkiksi Hollannin ja Belgian 
kansallisten yhdistysten jäsenissä on 
leikkaussaliteknikoita tai muita vas-
taavia ammattilaisia. FORNAssa jä-
senenä voi olla ainoastaan sairaan-
hoitajakoulutuksen käynyt, mutta silti 
olemme sitä mieltä, että emme ha-
lua puuttua kansallisten yhdistys-
ten jäsenasioihin. EORNA menettäisi 
paljon, jos ainoastaan sairaanhoita-
jayhdistykset voisivat osallistua toi-
mintaan. Belgian ja Hollannin yhdis-
tysten edustajat ovat aina olleet hyvin 
aktiivisia ja osaltaan vieneet EORNAa 
eteenpäin. Olisi todella ikävää, jos hei-
dän osallistumisensa kyseenalaistet-
taisiin.

Kokouspäivien yhteydessä pidettiin 
myös tulevan Rhodoksen kongressin 
järjestelykomitean kokous. Kongres-Kokouksessa ehdittiin poseeraamaan kuvaan Kreikan edustajien kanssa. Kuva: Marija Juric

Kaupunkinäkymä hotellista Stavangerissa. Kuva: Simo Toivonen
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siin on tullut ennätysmäärä abstrak-
teja, noin 350 ja lisää posteri-ehdotuk-
sia otetaan vastaan helmikuun alkuun 
asti. Sairaalatarvikeyrityksiä on il-
moittautunut mukaan ihan mukavasti, 
mutta toki lisääkin mahtuisi. Kongres-
sijärjestelyt ovat hyvällä mallilla, vaik-
ka aikaa on tällä kertaa ollut vuosi vä-
hemmän. Kongressiin odotetaan noin 
1500 osallistujaa. Suomesta tietenkin 
toivotaan mukaan lukuisia osallistujia; 
ainakin yhtä paljon kuin Roomassa oli 
viime vuonna (reilut 50). Viidellä suo-
malaisella on kongressissa suullinen 
esitys, mikä on hienoa! Seuraavatkin 
kongressit olivat jo kokouksen esitys-
listalla. Vuonna 2019 tavataan Hollan-
nissa ja vuonna 2021 Skotlannissa.

Kokouspäivien jälkeen osallistuttiin il-
lallisille vanhassa luostarissa ja toi-
sena iltana öljynporausmuseossa. Oli 
mukava vaihtaa kuulumisia muiden 
kanssa myös hieman vapaamuotoi-
semmin. EORNAlaiset tuntuvat kuin 
suurelta perheeltä. Taustat ja toi-
mintaympäristöt ovat samankaltai-
set. Asioista ollaan välillä paljonkin 
eri mieltä, mutta yleensä asiat, eivät 
niinkään ihmiset, riitele. Seuraava ko-
kous pidetään kongressin yhteydessä 
Kreikassa.n

Öljynporausmuseossa tutustuttiin 
näyttelyyn ennen illallista. 

Kuva: Simo Toivonen

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

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!
https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

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

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

WANTED! 
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MariaNNe luNdsTeN
sh

Marja sirkeiNeN

HUS, Töölön sairaala plastiikkakirurginen leik-
kausosasto

Allekirjoittaneilla oli kunnia edustaa 
Suomea neljännessä NORNA:n kon-
gressissa Kööpenhaminassa 27. - 28. 
lokakuuta 2016. 26. lokakuuta kes-
kiviikkona oli mahdollisuus vierail-
la päivällä paikallisessa sairaalassa 
sekä illalla tervetuliaisvastaanotolla 
upealla Raatihuoneella.

Varsinainen kongressi alkoi torstaina 
lounaan jälkeen. Meidät toivotti ter-
vetulleiksi kongressiin puheenjohta-
ja Jette Isberg, joka on myös toinen 
Tanskan NORNA:n edustaja.  Avaus-
puheenvuoron piti SASSMO:n , Tans-
kan leikkaussairaanhoitajayhdistyk-
sen puheenjohtaja Anette Pedersen.

Pääluennoitsijana oli erittäin suosittu 
puhuja professori Judith Tanner Not-
tinghamista. Hän kertoi iloiseen tyy-
liinsä kirurgisista haavoista ja niiden 
tutkimuksen ja seurannan kehittämi-
sestä, johon erityisesti sairaanhoitajat 
heidän alueellaan osallistuvat.

Suomalaisia luennoitsijoita olivat TtT, 
hoitotyön lehtori Satu Kajander-Unku-
ri Kuopiosta sekä TtM,  Eriika Siirala 
Turun yliopistosta. Satu luennoi tutki-
muksestaan ”Valmistuvien sairaanhoi-
tajien pätevyys – Yhtenevyys valmis-

tuvan sairaanhoitajan itsearvioinnin ja 
ohjaajan arvioinnin välillä. ” Eriika luen-
noi tutkimuksesta ”Hoitotyönjohtajan 
rooli perioperatiivisessa hoitotyössä.” 
(Siirala, Suhonen, Salanterä, Junttila). 
Suomalaisilla TtM Toni Haavalla ja TtM 
Netta Pohjamiehellä oli esillä posteri 
kehitystyöstään ”A short visit to opera-
tion theatre – how a nursing student can 
get the best out of it?”. 

Suuren vaikutuksen kongressissa teki 
se että kaikki luennoitsijat olivat pe-
ruskoulutukseltaan hoitajia ja kaik-
ki luennot olivat mielenkiintoisia. Lu-
entoja oli vain yhdessä salissa . Tässä 
linkki kongressin luentoihin: http://
www.norna2016.dk/presentations

Kongressi oli erittäin antoisa. Siellä 
oli yhteensä yli 300 osallistujaa kai-
kista pohjoismaista. Suomesta oli 

vain n. 20 osallistujaa.  Seuraava, vii-
des NORNA:n kongressi pidetään 
Tukholmassa 29.-30. marraskuuta. n

Norna kongressi 2016
Perioperative nurses in education and practise

Jette Isberg, kongressin puheenjohtaja. Suomen pöytä ja NORNA-edustajat Marianne 
Lundsten ja Marja Sirkeinen.

Toinen suomalainen luennoitsija 
Satu Kajander-Unkuri.
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Come together – Building Bridges in Perioperative Nursing
5th NORNA-congress 29 – 30 november 2018 in Stockholm, SWEDEN

Yhdessä auttaen.
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PUHEENJOHTAJALTA  JaaNa PerTTuNeN

MITEN se aika niin rientää? Vasta tulin kesäloman jäl-
keen töihin ja vain vähän aikaa sitten puun lehdet kel-
lastuivat. Sitten käväisi ensilumi ja nyt ollaan joulussa. 
On taas vuoden viimeisen Pinsetin aika.

SURFFAILESSANI internetin ihmeellisessä maail-
massa törmäsin sivuun, jossa kerrottiin ”You Know 
You Are An OR Nurse When…”
(Hall 2015). Vieressä siitä muutamia otteita.

TUNNISTATTEKO näistä itsenne? Useimmat leik-
kaussairaanhoitajat ovat ylpeitä työstään. Periopera-
tiivinen hoitotyö on uniikki hoitotyön alue, joka vaatii 
vankkaa erityisosaamista. Osan taidoista oppii kou-
lutuksen aikana, mutta vasta työssä saavuttaa sy-
vällisemmät taidot. Leikkausaliympäristöön sopeu-
tuminen kestää ainakin vuoden; näin voin omasta 
kokemuksestani sanoa. Yksi entinen kollegani sanoi, 
että hän osasi kaiken ja tiesi kaiken, kun oli työsken-
nellyt vuoden verran leikkaussairaanhoitajana. Sen 
jälkeen sellaista tunnetta ei ole ollut; ei enää kahden-
kymmenenkään vuoden jälkeen. Näin se vain on, tie-
to lisää tuskaa. Leikkaussalissa, jos missä oppii, mitä 
nöyryys työn edessä merkitsee. Siellä oppii myös sen, 
kuinka onnistumisen ilo voi kantaa työssä eteenpäin.

Oikein lämpöistä joulua kaikille 
ja onnea uuteen vuoteen 2017, 
jolloin juhlitaan 100-vuotiasta 
itsenäistä Suomea!

Joulu tuo tullessaan ison ilon,

ja ehkäpä myös muutaman lisäkilon.

Mutta ei huolta nyt asiasta tästä,

vaan nautitaan elämästä!

Jaana 

       Tiedät olevasi leikkaussairaanhoitaja, kun…

•	 ennakoit kaikki asiat; muiden mielestä sinulla 
on telepaatisia kykyjä.

•	 ihmiset, joiden kanssa työskentelet, eivät   
tunnista sinua ilman myssyä ja maskia.

•	 huomaat kommunikoivasi silmilläsi myös   
silloin, kun sinulla ei ole maskia.

•	 olet tottunut siihen, että sinulle huomaute-
taan asiasta, kun toiset joutuvat odottamaan 
jopa puoli minuuttia.

•	 ei ole outoa, kun sanotaan: “En tiennytkään, 
että sinulla on hiukset.”

•	 lähdet töihin pyjamassa keskellä yötä ja      
pukeudut sellaiseen myös koko päivän.

•	 puhut verestä ja oksennuksesta silloin, kun 
ollaan syömässä.

•	 ihmiset sanovat sinulle: “En meinannut tun-
tea sinua vaatteet päällä”, eikä siinä ole mitään   
ihmeellistä. Ne, jotka ohimennen kuulevat  tä-
män vaikkapa kaupassa, luulevat sinun työs-
kentelevän stripparina.

•	 sinulla ei ole aavistustakaan miltä muu osa 
sairaalasta näyttää, et tunne juurikaan mui-
ta työntekijöitä etkä osaa antaa reittiohjeita   
sairaalassa kulkijoille.

•	 osaat ennakoida, milloin lapsesi tarvitsevat 
juotavaa ennen kuin he osaavat sitä pyytää. 
Tarjoilet juomat aina pillillä.

•	 joku pyytää saksia kotona, lyöt ne hänen     
käteensä.

•	 sinulla on uskomaton kyky kuulla ja ymmär-
tää, kun viisi ihmistä puhuu yhtä aikaa.

•	 nostat jotakin kotona, lasket ensin kolmeen.
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OPINNOT JA KOULUTUS MiNNa ikoNeN

kouluTus- Ja TiedoTussihTeeri

Koulutuksia 2017

n Polikliiniset ja päiväkirurgi-
set leikkaukset gynekologiassa 
23.1.2017, Jyväskylän Paviljonki, 
Ajaton terveys Oy

n Suomen Urologiyhdistyksen ja 
urologisten sairaanhoitajien talvi-
päivät 8-10.2.2017,Rovaniemi, 
Urhot ry

n Anestesiakurssi 2017 
16-17.3.2017, Scandic Rosendahl 
Tampere, SASH ry

n Tehohoitopäivät 28-29.3.2017, 
Oulu, Suomen Tehohoitoyhdistys ry

n Traumapäivä 27.4.2017, 
Helsinki, STRHY ry

n Suomen leikkausosaston 
sairaanhoitajien opintopäivät 
5-6.10.2017 Seinäjoki, Forna ry

n 8th Eorna congress   4-7.5.2017 
Kreikka

TÄMÄ VUOSI rupeaa olemaan lopuillaan ja uusi vuosi hiipii jo nur-
kan takana. Tätä kirjoittaessa on marraskuu melkein puolivälissä. 
Ulkona on talvista ja meillä Jyväskylässäkin on lunta ihan kivas-
ti. Toivottavasti saisimme nauttia näistä talvisista olosuhteista pit-
kään ja saisimme hypätä sen kurjan loskakauden yli. Uskomatonta, 
miten vuosi on taas kulunut vauhdilla. 

SYYSKUUN LOPUSSA pidettiin meidän opintopäivät Tampereella 
ja toivottavasti osallistujat olivat tyytyväisiä päivien antiin. Seuraa-
vat opintopäivät ovat jo työn alla ja Seinäjoen ryhmä on suurella sy-
dämellä suunnittelemassa niitä. 

TÄSSÄ LEHDESSÄ ovat Talven 2017 apurahat haettavissa. Kiitos 
meidän yhteistyökumppaneille, jotka olette mukana jakamassa 
yhdistyksen jäsenille apurahoja. Kun olette hakemassa apuraho-
ja, lukekaa apuraha-säännöt Fornan kotisivuilta ja täyttäkää hake-
mus huolellisesti. On tärkeää täyttää hakemus oikein, jotta olette 
mukana apurahojen jaossa ja huomioikaa, että teille pitää tulla an-
tamaanne s-postiosoitteeseen vahvistus hakemuksesta. Päätök-
set apurahoista tehdään maaliskuussa.

Kiitos kaikille tästä vuodesta 
ja rauhallista Joulun aikaa!

Minna 
tiedotussihteeri@forna.fi
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Medtronic Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Medtronic Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

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

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 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Johnson&Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

600 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen halli-
tus. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Endomed Oy 
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

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 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

4000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

APURAHAT TALVI 2017

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 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

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 17.2.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.
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Ehkäise postoperatiivisia 
infektioita säästääksesi 

resursseja, vähentääksesi potilaan 
kärsimystä ja antaaksesi potilaalle 
mahdollisuus nopeaan 
kuntoutumiseen.

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

Vähennä ilmateitse siirtyviä bakteereita
Ilmassa kulkeutuvat ihohiukkasiin kiinnittyneet bakteerit ovat yksi 
leikkaushaavainfektioiden aiheuttajista. Tutkimukset osoittavat1, 
että ultrapuhtaassa ilmassa (vähemmän kuin 10 pesäkettä 
muodostavaa yksikköä  / m3 ) tehdyissä toimenpiteissä havaittiin 
vähemmän postoperatiivisia infektioita. Mikrobiologista 
ilmanlaatua leikkaussalissa voidaan parantaa kiinnittämällä 
huomioita käytettävään vaatetukseen, 
henkilökunnan lukumäärään ja heidän 
aktiivisuuteen sekä ilmanvaihtoon2.

Paranna potilasturvallisuutta 
ultrapuhtaan ilman avulla3 

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

 
 

 
 

BARRIER® Puhdasilmapuku auttaa 
ylläpitämään ultrapuhdasta ilmaa 
Käyttämällä BARRIER® Puhdasilmapukua 
voidaan saavuttaa ultrapuhdasilma. Tähän 
vaikuttaa puvun materiaali, jolla on alhainen 
mikrobien läpäisevyys, sekä puvun malli, joka 
estää partikkelien pääsyn ilmaan. Puvussa on 

lisäksi pehmeä sisäkerros, joka lisää käyttömukavuutta. Puku täyttää 
ja ylittää EN13795 standardin vaatimukset.

Paranna potilasturvallisuutta  

BARRIER® 
Puhdasilmapuvulla

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

Lue lisää www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.

Mölnlycke Health Care nimi ja logo sekä BARRIER®  ovat Mölnlycke Health Care –ryhmän 
maailmanlaajuisesti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2016) FISU0221604


