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Turvallisuus kuvantamisen 

keskiiissa 

Euroopan ri:intgenhoitajaliiton EFRS:n kokouksessa ja ECR:ssa Wienissa keskeisena 

teemana oli tana vuonna potilasturvallisuus. EFRS:n tavoitteena on muun muassa 

parantaa potilasturvallisuuteen liittyvaa opetusta. Eija Metsala valittiin EFRS:n 

hallituksen uudeksi suomalaisjaseneksi. 

Saantojen mukaisesti EFRS, 
Educational Wingin vuosi
kokous on ECR:n yhteydessa 
Wienissa. Aikaisemmin nimi oli 
HENRE - educational wing, 
mmta edellisvuoden vuosiko
kouksessa paatettiin luopua 
HENREsta, koska projekti, 
josta nimi tuli, on paattynyt 
jo 2008. Educational Wingin 
Management Teamissa on kolme jasenta eri maista 
seka lisaksi EFRS:n edustaja ja EFRS:n toimin
nanjohraja, joka toimii sihteerina. Kolmen vuoden 
kauden jalkeen erovuorossa oli Anja Henner. Eija 
Metsala valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 
hallitukseen, joten meilla on hyva vaikmusmah
dollisuus edelleen. Rontgenhoitajan rooli sateilyn 
kaytossa direktiivin voimaansaattamisen myota 
seka koulutusvaatimukset EQF 7 (master) casolle ja 
EQF 6 cason paivittaminen ovat tulevien vuosien 
isoja haasceita. 

Educational Wingiin kuuluu nyt 51 jaseninsti
tuutiota, ja kaksi uutta jasenta on rulossa. Kaikki 
jasenet ovar oppilaitoksia, joissa on radiografian 
koulutusta, jocen meilla on laaja verkosco. Tana 
vuonna osallistujia oli lahes kaikista EU-maisca ja 
kolmestakymmenesta eri oppilaitoksesta. Suomes
ca oli opeccajaeduscajac Mecropoliasca, seka Oulun 
ja Turun ammattikorkeakoulusca. Opiskelijaedus
tajia oli vain Oulun ammattikorkeakoulusta. 

Vuosikokouksen jalkeen seka opettajien etta 
seuraavan paivan opiskelijoiden seminaarissa ai
heena oli potilascurvallisuus, johon liittyen oli kol
me aluscusta: Louise Reinford, Clinical handover: 

what are the safety issues that need to be addres
sed by radiographers? , Terhi Jarvenpaa, Infection 
control in radiography ja Shane Foley, The basic 
safety standards directive - so what's new? 

Alustusten jalkeen keskusteltiin pienryhmis
sa, mira kaikkea potilasturvallisuuteen kuuluu 
ja ymmarretaanko se samalla tavalla eri maissa. 
Kevaan aikana tehdaan laaja kysely kansallisille 
liitoille ja oppilaitoksille potilasturvallisuudesta 
rontgenhoirajakoulutuksessa. Kyselyn culosten 
pohjalta annetaan suositus opetussuunnitelmaan 
sisallytettavista potilasturvallisu ureen I ii tryvista 
aihekokonaisuuksista. 

ECR 2016 - turvallisuus kuvantamisen 

keskiossa 

Taman vuoden ECR:ssa oli jalleen kerran aikai
sempia vuosia enemman rontgenhoirajien sessi
oita. Christina Malamateniou oli onniscunut 
ohjelmatoimikuntansa kanssa luomaan hyvan 
ohjelman, joka jakaantui kaikille kongressipaiville 
tasaisesti. Sei tsemassa tieteellisessa sessiossa oli 77 
rontgenhoitajien pitamaa esitysta ja naiden lisaksi 



oli yhdeksan sessiora, joissa kussakin on kolme tai 
nelja kursuttua luennoirsijaa. Suomesta oli lahetetty 
10 abstraktia rontgenhoitajien sessioihin ja ainakin 
kolme muihin. Valitettavasti kaikki eivat menneet 
la.pi, mutta kohtalainen edustus silci saaciin. 

Kaikkiaan oli mahdollisuus valita yli 1500 lu
ennosra viiden paivan aikana fysiikasta eri aluei
den radiologiaan. Naiden 
lisaksi oli laaja ePosteri ko
konaisuus, erilaisia sympo
siumeja ja hands on kou
lutusta ja tietenkin yli 300 
naytteilleasettajaa esittele
massa uutuuksiaan. Aiheec 
vaihtelivat laidasta laitaan 
kattaen koko radiografian 
laajan alueen, kuten eri ku
vantamismenetelmat, laa
dunvarmistus- ja optimointi 
seka potilaan ohjaus ja ope
tus. Myos erilaisia virtuaa
lisia simulaatioymparistoja 
kehitetaan vauhdilla. 

Virtuaalinen hila - vai 
pitaisiko sanoa laskennal
linen hila - keskuste!utti 
nayttelyssa. Voidaanko haja
sareilyn laskennallisen pois
ton yhteydessa poiscaa jo
takin oleellisra, diagnoosin 
kannalta merkiryksellista? 
Mammografiassa keskustel
laan edelleen romosynteesin 
eduista ja hairoista, etenkin 
seulonnassa. Laitteet ke
hirryvac nopeasti ja opti-
moinnilla paastaan entista pienempiin annoksiin 
ja parempaan kuvanlaatuun. Tierokoneromogra
fiatutkimuksissa rontgenhoitajan rooli optimoin
nissa on erittain tarkea, kuten kaikki tiedamme. 
Potilaan asettelu ja kuvausparamerrien ja niiden 
vaikutuksen ymmartaminen ovat keskeiset rekijat, 
jotka on hallittava. 

Magneettilaitteet kehitryvat myos vauhdilla ja 
edelleen turvallisuusriakokohdat - seka potilaan 
etta henkilokunnan nakokulmasta - puhuttavat. 
Magneecissa turkimusaikoja yricetaan lyhentaa 
(fingerprint MRI) jalkikasittelemalla kerarrya 
dataa. Myos 7T magneettilaitteet asettavat uusia 
vaatimuksia ja osaamista henkilokunnalle. Mag
neetissa ryoskentelevien kannattaa seuraca alan 
tutkimusta ja perehrya esim. EFRS;n (www.efrs.
eu) sivuilla olevaan materiaaliin. 

Suomalaisena ihmeryttaa audiroinnin esille 
nouseminen tassa vaiheessa. Olemme Suomessa 

kymmenen vuorra edella useimpia EU maira ja 
ta.ta osaamista voisi tuoda paljon enemman esil
le. Joissakin maissa auditointia vasra aloirellaan ja 
mietitaan, miren saadaan henkilokunta motivoi
tumaan ja mica pitaisi arvioida. Suomessa on jo 
kolmas auditointikierros lopuillaan - ehka pitai
si uudelleen arvioida, mita uutta saadaan aikaan 

ja miten auditointia voisi 
edelleen kehittaa. 

Euratom 59 /2013 toi 
muutoksia sateilyturvalli
suusvaatimuksiin ja muun 
muassa henkilokunnan 
annosrajoihin. Direkcii
vi on saatettava voimaan 
6.2.2018 mennessa kan
sallisella lainsaadannolla. 
Sateilytyontekijan vuo
siannosraja on 20 mSv 
vuodessa ja silman myki
on ekvivalenttiannosraja 
20 mSv. Potilasannosten 
kirjaamiseen ja seuran
taan tulee tarkennuksia. 
Erilaisia potilas- ja henki
lokunnan annostietojen 
keruu- ja dokumenroin
timenetelmia ja -jarjesrel
mia oli runsaasti esilla ja 
niiden kaytettavyydesta ja 
hinnasta keskuscelriin seka 
luennoilla etta nayttelyssa. 

Rontgenhoitajien culi
si tehda entista enemman 
tutkimusta, myos monia-
mmatillisesti. Rontgen

hoitajia on mukana aineistojen keruussa, mutta 
julkaistuissa artikkeleissa ei aina valttamatta nay 
koko tiimi. On erittain tarkeaa, etta myos ront
genhoitajat ovat osa tutkimustiimia loppuun asci, 
artikkelissakin. ESR:n jasenena (jasenmaksu 11 €) 
pa.a.set katsomaan luentoja ja postereita (myos ai
kaisemmat) seka lukemaan sahkoisena European 
Radiology ja Insights Into Imaging lehcia. Vuo
den 2017 abstract submission aukeaa kohra, jo
ten nyt kaikki innolla kirjoittamaan abstraktia ja 
laittamaan ehdolle ensi vuoden ECR:aan. Tana 
vuonna oli enemman suomalaisten rontgenhoi
tajien esiryksia kuin viime vuonna, murca olem
me kaukana jaljessa esimerkiksi Portugalista ja 
Irlannisra. Rontgenhoitajaopiskelijat voivat myos 
lahettaa abstrakteja ja osallistua kongressiin, Ou
Justa oli Wienissa rana vuonna kuusi opiskelijaa. 
Lisa.a tiecoa loyryy tapahtuman inrernetsivuilra 
www.ecr.org. 
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