
 

 

 

 

  

 

 

 

LINKITIN 

Osasto 5. tietopankki uusille työntekijöille 
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1 TERVETULOA MEILLE TÖIHIN! 

 

Hei ja tervetuloa töihin osastolle 5! 

 

Käyntiosoite: Kajaanintie 50 sisäänkäynti B 1, 3. kerros 

Puhelinnumero: (08) 315 4605 

Postiosoite: Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, osasto 5 PL 21 

90029 OYS 

 

 

Vuodeosastomme moniammatillinen henkilökunta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin ja OYS:in eritysvastuualueen plastiikkakirurgisesta ja urologisesta erityis-

osaamisesta. Osastomme hoitohenkilökuntaan kuuluu osastonhoitajan ja apulaisosas-

tonhoitajan lisäksi  sairaanhoitajia,  lähihoitajia, osastosihteeri, farmaseutti ja sairaala-

huoltajat. Lisäksi teemme yhteistyötä päivittäin fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan ja 

sosiaalityöntekijä kanssa. 

 

 

2 PEREHDYTYKSEN MERKITYS 

 

Hyvän  perehdytyksen avulla työntekijän ammattitaidosta saadaan nopeammin kaikki 

olemassa oleva tieto – taito tehokkaaseen käyttöön.  Potilasturvallisuuskin tulee huomi-

oitua hyvässä perehdytyksessä. Onnistuneella perehdyttämisellä säilytetään hyvä moti-

vaatio työtä kohtaan ja työyhteisössä säilyy ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökun-

ta. 

 

Koulutuksessa saaman ammattitaidon  lisäksi saat osastolla perehdytystä hoitotyöhön. 

Hoitohenkilökunta auttaa mielellään epäselvissä kysymyksissä ja toimintaohjeita erilais-

ten tapahtumien on saatavilla.  

 

Jos jokin asia askarruttaa sinua, kysy ihmeessä! 
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3 OSASTON ESITTELY 

 

Osastollamme hoidetaan erityisosaamista vaativia plastiikkakirurgisia sekä urologisia 

potilaita. Osastomme on sekä elektiivisesti että päivystyksellisesti toimiva osasto. Noin 

30% potilaista on päivystysluontoisia potilaita eli tulevat ennalta suunnittelematta osas-

tollemme hoitoon. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti leikon kautta tai vaihtoeh-

toisesti operaation jälkeen avohoitotalosta. Osastoltamme löytyy 26 potilaspaikkaa, si-

sältäen kolmipaikkaisen palovammayksikön.  

 

Plastiikkakirurgiassa yleisempiä toimenpiteitä ovat primäärit rintasyöpäleikkaukset ja 

rinnankorjausleikkaukset, iho- ja pehmytkudossyöpäleikkaukset. Lisäksi kirurgista hoi-

toa vaativat akuutit ja krooniset haavat, joista esimerkkinä mainittakoon  painehaavat. 

Osastomme vastaa myös oman alueensa palo- ja paleltumavamma potilaiden hoidosta. 

 

Urologisista sairauksista tyypillisimpiä ovat eturauhasen, munuaisten, virtsarakon, virt-

sajohdinten ja kivespussin sairaudet. Toimenpiteistä yleisimpiä ovat eturauhasen ja mu-

nuaisen poistoleikkaukset ja vaativimpia ovat virtsarakon poiston takia tehdyt suolirakot 

ja avanteet. 

 

Hyvän Hoitotyön Kriteerit osastolla 5 

 

Osastollamme on noudatamme Hyvän Hoidon Kriteereitä, eli pelisääntöjä, jotka ohjaa-

vat jokaisen  hoitajan hyvää työtä. 

Linkki hyvän hoitotyön kriteereihin 

 

 

 

 

 

 

4 PÄIVÄJÄRJESTYS  

 

 

Hiljainen raportti 

Potilaille on työvuoron aikana voinut antaa hyvää, kokonaisvaltaista fyysiset, psyykki-

set ja sosiaaliset tarpeet kattavaa hoitoa. Potilaita on ollut mahdollista tukea, ohjata ja 

hoitaa huomioiden hänen tarpeensa. Potilaiden hoidon tarve ja käytettävissä oleva hoi-

totyön resurssi on itse hoidettujen potilaiden osalta ollut kohdallaan. Annettu 

 hoito on laadukasta ja potilaat ovat tyytyväisiä. 

Hoitaja kokee tyytyväisyyttä tekemästään työstään. 
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Osastollamme on käytössä hiljainen raportti. Hiljaisella raportoinnilla tarkoitetaan hoi-

tajan  itsenäistä tutustumista työvuorossaan hoidettavakseen saamiinsa potilaisiin. Ku-

hunkin vuoroon tehdään työnjako ja jokainen hoitaja lukee vain hänelle merkittyjen 

huoneiden potilaiden osalta raportin, kerää potilaan  hoitosuunnitelmasta, lääkäreiden 

lausunnoista ym. tärkeimmät asiat, joiden pohjalta pystyy suunnittelemaan omaa toi-

mintaansa työvuorossaan. Hiljainen raportointi korostaa kirjaamisen merkitystä ja tark-

kuutta entisestään. Otathan huomioon sekä kirjatessa että lukiessa mahdolliset uudet 

määräykset ja muutokset. Muistathan, että lukemisen jälkeen on mahdollisuus kysyä 

vuoronsa lopettavalta hoitajalta lisätietoja. Saat työkavereiltasi ohjausta hoitosuunnitel-

man luomiseen, fraasiluetteloiden käyttämiseen ja hoitosuunnitelman päivittämiseen. 

 

Hoitoisuusluokitukset 

 

 

Hoitoisuusluokitukset ovat aamuvuoroon liittyvä työtehtävä, jonka jokainen hoitaja suo-

rittaa hoitamiensa potilaiden kohdalta. Hoitoisuusluokituksessa tarkastellaan valmiiksi 

annettujen taulukoiden pohjalta potilaiden hoidettavuutta edellisen vuorokauden ajalta. 

Luokitus on osa henkilökunnan resurssoinnin oikeanlaista mitoittamista. Otsake hoi-

tosuusluokituksen tekemiseen löytyy hoitokertomuksesta. 

 

Autonominen työvuorosuunnittelu ja työaikapankki 

 

 

Osastollamme on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu. Työaika-autonomia on 

yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuo-

ronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja 

olemassa olevien reunaehtojen mukaan. Työaikapankki on paikallisesti neuvoteltava ja 

käyttöönotettava työaikajärjestelmä, jonka avulla voidaan sovittaa työ- ja vapaa-aikaa 

joustavasti yhteen. Perusperiaatteena on työajan, vapaa-aikakorvausten tai ajaksi muu-

tettujen rahamääräisten korvausten säästäminen pankkiin ja näin säästetyn vapaan pitä-

minen sovittuina aikoina. 
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4 PÄIVÄJÄRJESTYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klo 6.00     Hyvää huomenta  aamulämmöt, verenpaine mittaukset ym. 

klo 7.00    laboratorionäytteiden otto 

klo 7.15    hoitajien aamuraportti  

klo 7.30    aamulääkkeet 

klo 8.00    aamupala 

klo 8.00-10      lääkäreiden kierto 

klo 8.15    aamupesut, haavahoidot ja muut erikoishoidot 

klo 12.00    lounas 

klo 13.00-15    kotiutuspapereiden valmistelua kotiin/ jatkohoitoon lähteville  

klo 12.00-14    päivälääkkeiden jakaminen  

klo 13.00-14    hoitajien päiväraportti 

klo 15.00    iltahoitajien kierto potilashuoneissa 

klo 17.00    päivällinen 

klo 19.00-20    iltalääkkeet 

klo 19.30    iltapala 

klo 20.30    hoitajien iltaraportti 

klo 21.15    yöhoitajien kierto potilashuoneissa 

 

 

OSASTOLLA VOI VIERAILLA VAPAASTI  KLO 20.00 SAAKKA
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5 PLASTIIKKAKIRURGINEN HOITOTYÖ 

 

Suurimmat potilasryhmät osastollamme plastiikkakirurgiassa ovat leikkaukseen tulevat 

rintasyöpäpotilaat sekä rintojen alueen korjausleikkauspotilaat.  Lisäksi osastolla hoide-

taan potilaita, joilla on ihon alueen kasvaimia, pehmytkudosyöpä, kudospuutoksia, 

kroonisia painehaavaumia, palo- tai paleltumavammoja. 

 

Rintasyöpä leikkaus 

 

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä.  Noin joka 9. nainen sairastuu jossain elämänsä 

vaiheessa rintasyöpään. Rintasyövän leikkauksen tarkoituksena on poistaa näkyvä syö-

päkudos rinnasta ja kainalosta. Rinnan säästävässä leikkauksessa tavallisin käytössä 

oleva menetelmä on segmenttiresektio. Tässä kasvain poistetaan siten, että tervettä ku-

dosta leikataan sen ympäriltä vähintään 2 cm. Rinnan poistoleikkauksessa poistetaan 

koko rintarauhaskudos ihon kanssa tai iho säästäen. Kummassakin leikkausmenetelmäs-

sä poistetaan myös kainalon imusolmukkeita.  

Rintasyöpä & Rintasyövän hoito 

 

Rintojen alueen korjausleikkaukset 

 

Jos koko rinta on jouduttu poistamaan laajan tiehyensisäisen rintasyövän vuoksi, harki-

taan korjausleikkauksen tekemistä välittömästi rinnan poistoleikkauksen yhteydessä. 

Korjausleikkaus voidaan tehdä myös myöhemmässä vaiheessa, jos syöpä ei ole uusiutu-

nut, ja jos yleisvointi on hyvä. Korjausmenetelmiä on useita. Leikkausmenetelmän va-

lintaan vaikuttaa muun muassa se, paljonko rintakehän seinämässä on kudosta, onko 

annettu sädehoitoa sekä ruumiinrakenne. Uusi rinta voidaan tietyissä tapauksissa muo-

toilla käyttämällä silikonitäytteistä proteesia. Tavallisimmin uuden rinnan rakentami-

seen käytetään omia kudoksia, joko hartian takana sijaitsevaa leveää selkälihasta (LD-

tekniikka) tai alavatsalta otettua kielekettä käyttäen (TRAM ja DIEP-tekniikka). Uuden 

rinnan rakentamisen yhteydessä voidaan myös muokata tervettä rintaa tasapainoisen 

lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Rinnan korjausleikkaukset 

 

http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/rintasyopa/
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/rintasyopa/rintasyovan-hoito/
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/rintasyopa/korjausleikkaukset/
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Ihon alueen kasvaimet ja pehmytkudossarkooma 

 

Ihon alueen  kasvainten yleisin hoito on leikkaus. Laajempien ihoalueiden toimenpiteis-

sä voidaan käyttää ihonsiirrettä. Hoidossa on tärkeää tutkia kasvaimen koko, ulottuvuus 

ja mahdollinen levinneisyys. Leikkauksessa pyritään poistamaan kasvain kokonaan. 

Hoitajana tarkkaillaan kasvaimissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, kokoa ja sen 

muuttumista, tuntemusten muutoksia ja raportoidaan näistä lääkäreille. 

 

Melanooma on yleinen ihosyöpä, siihen sairastuu Suomessa vuosittain 1300 ihmistä. 

Tummasolusyöpä eli melanooma saa alkunsa ihon väriainetta tuottavista soluista. Mela-

nooma alkaa usein jo olemassa olevasta luomesta, mutta myös uudesta luomesta tai 

ihomuutoksesta. Parhaiten melanooma on hoidettavissa alkuvaiheessa, mutta syvem-

mälle ehtinyt tauti lähettää helposti etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Ensisijainen hoito 

on leikkaus. Operaatiossa joudutaan poistamaan myös tervettä kudosta marginaalien 

mukaan, jolloin ihosiirteet ovat yleisiä.   

Ihon kasvaimet 1 & Ihon kasvaimet 2 

 

Pehmytkudossarkoomalla tarkoitetaan pahanlaatuista, elimistön tukikudoksista syntyvää 

kasvainta. Pehmytkudossarkooma voi syntyä mihin tahansa kohtaan kehossa, mutta ta-

vallisin sijaintipaikka on raaja. Alatyyppejä pehmytkudossarkoomassa on yli 50, esi-

merkiksi liposarkooma, leiomyosarkooma ja fibrosarkooma. Yleensä kasvain huoma-

taan, kun potilaalle ilmestyy kyhmy, joka kasvaa. Päähoitona on leikkaus, jolla pyritään 

poistamaan kasvainkudos riittällä terveen kudoksen marginaalilla. Jos kasvain on koo-

kas voidaan leikkauksessa tarvita rekonstruktiota kudospuutoksen korjaamiseen. Tällöin 

leikkausalueelle voidaan siirtää esimerkiksi lihaskieleke muualta kehosta. Mahdolliset 

imusolmukkeet, joihin tauti on levinnyt, poistetaan leikkauksen yhteydessä. 

Pehmytkudossarkoomien hoito 

 

 

 

 

 

 

Kudospuutokset 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00229
http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Ihon_kasvaimet
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/sarkoomat/pehmytkudossarkoomien_hoito/
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Kudospuutoksen aiheuttaa usein vamma tai trauma. Ihosiirre on yleinen menetelmä hoi-

dettaessa kudospuutosta. Siirre otetaan tavallisesti reidestä tai pakarasta. Kasvojen alu-

etta operoitaessa siirre otetaan päänahasta, korvan takaa tai kaulalta. Jos vamma on sy-

vempi, tehdään kudoskielekeleikkaus, jotta alue saadaan tasaisesti täytettyä. Kieleke 

kasvaa kiinni alustaansa muutamassa viikossa. Vähitellen, parin vuoden aikana kielek-

keeseen kasvaa myös tunto. 

Haavanhoito ja kudospuutokset 

 

Krooniset painehaavat 

 

Kroonisten painehaavojen suurin aiheuttaja on pitkittynyt paine. On tärkeää arvioida 

haavan syvyys, koko, infektio ja nekroosin aste oikeanlaisen hoidon suunnittelua varten. 

Haavan valokuvaaminen auttaa paranemisen arviointia. Painehaavat voidaan leikata ter-

veen kudoksen myötäisesti, tällöin kudospuutos korvataan kielekkeillä. Krooniset haa-

vat ovat usein kivuliaita, erityisesti niiden käsittely tuottaa kipua, jolloin kipulääkitys on 

tärkeässä asemassa. Oikeanlainen ravinto turvaa haavan paranemista, tärkeitä ravintoai-

neita ovat erityisesti kalorit, proteiinit ja aminohapot. 

Painehaavat 

 

Palo- ja paleltumavammat 

 

Osastollamme olevien palo- ja paleltumavammapotilaiden hoidossa on tärkeää huomi-

oida aktiivinen  nestetasapainon tarkkailu ja hoito, huomioiden  myös mm. kalium ja 

natrium arvot. Tämän tyyppisissä ihoalueiden vammoissa haihtuminen on suurta ja sok-

kiin joutumisen vaara on kasvanut. Yksikössä on omat pesu- ja sanitettitilat. Hoitotar-

vikkeetkin löytyvät samasta tilasta. Tällä pyritään välttämään turhaa kulkemista puhtaan 

tilan ja muun osaston välillä. 

 

Osastollamme hoidetaan Pohjois-Suomen alueella vaikeat, tehohoidolliset palovammat. 

Liekkivammat ja kontaktisähköpalovammat ovat yleensä aina syviä. Vaikka iho näyttää 

normaalilta, voi lihas olla kuitenkin nekroottinen. Iho on väriltään harmaa, helmenval-

kea tai tumma, hiiltynyt. Vaurioalue ei aisti kipua, koska hermopäätteet ovat vaurioitu-

http://www.therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Haavanhoito
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00313
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neet. Palovamma paranee hitaasti ja siihen muodostuu aina arpi. Laajat vaikeat palo-

vammat hoidetaan ihosiirteillä.  

 

Paleltumavammat syntyvät herkimmin kehon ääreisosiin, kuten sormiin ja varpaisiin. 

Syvässä palovammassa vaurioitunut ihoalue voi olla siniharmaa tai nekrootttinen ja sii-

nä voi olla myös verestäviä rakkuloita.Paleltumavammassa nekroottisen haavan anne-

taan aluksi demarkoitua ennen leikkausta, kostea kuolio kuitenkin revidoidaan infektion 

ehkäisemiseksi.  

Palovammat & Paleltumavammat 

 

6 HAAVANHOITO 

 

Puhdas kirurginen haava paranee usein ongelmitta oikealla hoidolla. Erityisen tärkeää 

on huomata mahdolliset ongelmat parantumisessa ja sen hidastumisessa. Haavan ja haa-

van ympäristön tarkkailu on oleellista paranemisen seurannassa. Huolellinen kirjaami-

nen auttaa hoidon kulussa. Oikeanlainen, aseptinen hoito on haavanhoidon kulmakivi. 

Osastolla toteutetaan myös alipaineimuhoitoa ( AVANCE).  

 

 

Osastolta löytyy monipuolisesti erilaisia haavanhoitotuotteita, mm. hopea-  ja hydrokol-

loidituotteita ja ohjeita parhaiden tuotteiden valitsemiseksi haavatyypin mukaan. Side-

varastossa on tuotetietoa esillä ja ohjeita tuotteiden lähettyvilläkin, samoin kirjallisista 

materiaalia eri haavanhoitotuotteista on runsaasti saatavilla.  

 

Tarkkailtavat seikat haavanhoidossa: haavan verenvuoto tai muu eritys, punoitus, kuu-

motus, pingotus, turvotus, ihon kunto ja kipu. 

Haavanhoitotuotteiden valintaohje 

 

 

 

 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00009
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00315
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=nix01216
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7 UROLOGINEN HOITOTYÖ 

 

Urologisen potilaan hoito on hienovaraista huomioiden potilaan intimiteetti. Intiimialu-

een ongelmat ja sairaudet voivat vaikuttaa potilaan psyykkiseen tilaan dramaattisesti, 

jolloin turvallisen olon luominen potilaalle on hyvin tärkeää. Tiedon ja tuen antaminen 

korostuvat urologisessa hoitotyössä.  

 

Osastollamme on toimenpidehuone, jossa on urologisen potilaan tutkimiseen ja pieniin 

toimenpiteisiin tarvittavia laitteita.  

 

Virtsaumpi 

 

Virtsaumpea voi esiintyä akuuttina ja kroonisena. Akuutissa tilanteessa potilas tuntee 

virtsaamisen tarpeen, mutta virtsaus ei onnistu. Kyseisessä tilanteessa virtsarakon veny-

tykseen liittyy kipua, jos tätä ei ilmene on syy yleensä hermostoperäinen. Ensisijainen 

hoito virtsaumpeen on rakon tyhjentäminen katetroimalla, mikäli katetrointi ei onnistu 

täytyy asentaa kystostooma. Kroonisessa virtsaummessa potilas ei tunne virtsaamisen 

tarvetta, tilanteessa voi myös esiintyä ylivuotoinkontinenssia, jolloin virtsaa valuu lähes 

jatkuvasti. Tässä tilanteessa hoitona potilaalle laitetaan kestokatetri tai kysto-

fix/kystostooma. 

 

Virtsaummelle täytyy löytyä jokin perussyy, joten potilas täytyy tutkia huolellisesti. 

Akuuttiin virtsaumpeen voivat olla syinä esimerkiksi kylmettyminen, alkoholin runsas 

käyttö, eräät lääkeaineet ja leikkauksen jälkitilat. Useasti taustalta kuitenkin löytyy etu-

rauhassyöpä tai eturauhasen liikakasvu, mutta yksi syy voi olla myös virtsakivet.  

Virtsaumpi 

 

Virtsakivi 

 

Virtsakiven ollessa kyseessä annetaan potilaalle riittävästi kipulääkettä ja runsaasti nes-

tettä suun kautta, jotta kivi poistuisi virtsan mukana. Jos kivi kokonsa vuoksi ei poistu, 

harkitaan muita hoitoja. Leikkauksia tehdään harvemmin, nykyteknologian avulla virt-

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00346
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sakivet voidaan murskata laserilla, ultraäänellä tai energiasykäyksillä. Toimenpiteen 

jälkeen potilaalla esiintyy usein verivirtsaisuutta. 

Virtsakivi 

 

Hematuria 

 

Hematuria eli verivirtsaisuus voi liittyä moneen urologiseen vaivaan. Verivirtsaisuuden 

syytä tutkitaan munuaisten tilaa selvittävillä kokeilla, virtsateiden kaikututkimuksella ja 

selvittelemällä eturauhasen tilaa. Hematuria voi johtua esimerkiksi tietyistä lääkkeistä, 

siittimeen kohdistuneesta vammasta tai virtsakivistä. Suurin  syy hematuriaan kuitenkin 

ovat kasvaimet (rakko ca, eturauhas ca, munuais ca).  

Hematuria 

 

Eturauhasen liikakasvu ja syöpä 

 

Osastollamme yleisimmät urologiset vaivat ovat eturauhasen liikakasvu ja eturauhas-

syöpä. Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpäsairaus. Oireet ovat hyvin samankaltai-

set kuin eturauhasen liikakasvussa; virtsaamisvaivat, tihentynyt virtsaustarve ja virt-

sasuihkun katkonaisuus ja heikentyminen. Eturauhasen liikakasvusta johtuvat oireet ke-

hittyvät kuitenkin hitaammin vuosien saatossa, kun taas syövässä oireet ilmenevät pie-

nemmällä aikavälillä. Eturauhasen liikakasvussa yleisin kirurginen hoito on höyläys. 

 

Eturauhasen syövän hoito räätälöidään levinneisyyden ja potilaan kunnon mukaan. Hoi-

tovaihtoehtoja ovat leikkaus, sädehoito, sytostaatit tai hormonihoidot, usein näitä kaik-

kia myös yhdistellään. Usein potilas on osastolla leikkauksen vuoksi.  

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 

Eturauhasen syöpä 1 & Eturauhasen syöpä 2 

 

 

 

 

 

Kives-, munuais- ja penissyöpä 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00345
http://www.therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Virtsateiden_oireet_ja_tutkimukset
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi11010
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/eturauhanen/
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi11060
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Kives-, munuais- ja penissyöpiä hoidetaan leikkauksella. Kivessyövän hoidossa poiste-

taan usein koko kives ja siemennuora. Munuaissyövän leikkaushoidossa pyritään pois-

tamaan kasvainmateriaali kokonaan, joko munuainen kokonaan tai osa munuaista. Pe-

nissyöpää hoidetaan poistamalla osa penistä tai amputoimalla se kokonaan, tällöin sek-

suaalineuvonnalla ja -tuella on erittäin suuri merkitys hoidossa. 

Kivessyöpä & Munuaissyöpä 

 

8 KIVUNHOITO 

 

Hoitotyössä hyvin tärkeässä asemassa on kivunhoito. Potilaalta tulee aktiivisesti kysellä 

mahdollisista kivuista ja hoitaa niitä asianmukaisesti. Kipumittarit ovat hyvä apu kivun 

arvioinnissa. Tärkeää on myös arvioida hoidon vaikuttavuutta kipuun, esimerkiksi kipu-

lääkkeen teho arvioidaan tunti lääkkeenoton jälkeen. Hyvä kivunhoito nopeuttaa poti-

laan paranemista fyysisesti ja psyykkisesti 

 

9 LÄÄKEHOITO 

 

Lääkehoito on iso osa sairaanhoitajan työtä ja haluamme varmistaa henkilökuntamme 

osaamisen alalla. Uusi työntekijä suorittaa sairaanhoitopiirin lääkehoidon perusosaami-

sen tentin ja antaa tarvittavat näytöt työyksikössä. Uudet työntekijät saavat myös pereh-

dytystä lääkehoidon saralta osastolla. Erityisosaamista vaativaa lääkehoitoa varten yksi-

kössä voi olla omia koulutuksia ja lupakäytäntöjä. 

Osastollamme työskentelee arkipäivisin farmaseutti, joka jakaa ja saattaa lääkkeitä käyt-

tökuntoon.   

Linkki iv-neste- ja lääkehoitoon 

 

 

 

 

 

10 ASEPTIIKKA 

 

http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/kivessyopa/
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/munuaissyopa/
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Aseptinen omatunto on jokaisen hoitajan sisäänkasvanut tapa tarkkailla omaa tekemistä, 

suunnitella työskentelyä, toteuttaa tekemistä ja suojata samalla infektioilta, tartunnoilta 

ja muilta epäpuhtauksilta niin itseä kuin potilaita. Aseptisesta omatunnosta kannattaa pi-

tää tiukasti kiinni ja pitää se herkkänä jatkuvasti. Jos epäröit, onko kontaminaatiota ta-

pahtunut, niin varmista se aloittamalla tekemisesi varmuudella puhtaalla tavalla ja puh-

tailla tuotteilla. Aseptiseen omaantuntoon kuuluu aseptisen toiminnan osaaminen oike-

assa työjärjestyksessä sekä käsihygienia muun hygienian ohella. 

Infektioiden torjunta 1 & Infektioiden torjunta 2 

 

 

11 TURVALLINEN TYÖSKENTELY 

 

Turvallinen työskentely on tärkeää sekä potilaiden että työntekijöiden kannalta. Laittei-

den ja välineiden oikeanlainen käyttö ovat tärkeitä osaa-alueita turvallisessa työskente-

lyssä. Omalla ammatillisella työskentelytavalla voi vähentää mahdollisia työtapaturmia 

ja läheltä piti- tilanteita. Vaaratapahtumien raportointi ja niiden analysointi auttavat 

toimimaan paremmin myöhemmissä tilanteissa. Käymällä läpi vaaratapahtumat opitaan 

myös tunnistamaan mahdolliset riskit. 

 

HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tieto-

tekninen työkalu. Kyseinen raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämi-

seen yksiköiden sisäisessä käytössä. Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointi-

menettelyn avulla käyttäjät voivat hyödyntää vaaratapahtumista saatavat opit ja tervey-

denhuollon johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksista. 

 

 

 

 

 

12 POTILASOHJAUS 

 

Osastomme potilaiden  hoitotyössä korostuu laadukas ohjaus. Hyvällä potilasohjauksel-

la on  kiistatta vaikutuksia hoidon laatuun ja potilastyytyväisyyteen.  

http://www.ppshp.fi/ammattilaiset/prime103/prime101.aspx
http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_navi=59733&p_sivu=52350
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Onnistunut ohjaus antaa myös eväät paranemista varten. Onnistuneen lopputuloksen ta-

kaavat hoitajan vankka teoriatieto, hyvät hoitokäytännöt ja vuorovaikutustaidot. On tär-

keää varmistaa ohjauksen lopuksi, että ohjattava on ymmärtänyt ohjauksen. Kaikki eivät 

voi omaksua asioita samassa tahdissa, jolloin on tärkeää arvoida, tarvitseeko ohjausta li-

sätä.  

 

13 POTILAAN OIKEUDET 

 

Potilaan asemaa määrittävät useat lait. Tärkein seikka kuitenkin on, että jokaisella ihmi-

sellä on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa ja siihen liittyvää 

kohtelua. Ammatillisuus näkyy potilaiden tasa-arvoisena kohteluna ja yksilöllisyyden 

huomioonottamisena. Muistathan myös kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta! 

Potilaan oikeudet- laki     

 

 

14 POTILAAN SEKSUAALISUUS 

 

Vakava sairastuminen vaikuttaa aina ihmisen seksuaalisuuteen. Eri toimenpiteet ja hoi-

dot voivat vaikuttaa kehon ulkomuotoon hyvinkin paljon, jolloin kehon kokeminen itse-

tunnosta puhumattakaan kokee paljon  kolhuja. Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat voi-

vat vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin yllättävän paljon, erityisesti silloin, kun huoliaan ei 

tuo ilmi. Hoitaja voi auttaa potilasta asioista keskustelemalla, kuuntelemalla ja antamal-

la tietoa kysymyksiin. Tavoitteena on vahvistaa potilaan itsetuntoa, auttaa hyväksymään 

muutokset ja kasvattaa potilaan voimavaroja uudessa tilanteessa. Apua tilanteeseen ja 

keskusteluun tuovat järjestöjen (esim. Syöpäjärjestön) tuottamat oppaat. 

Parisuhde ja seksuaalisuus 

 

15 ELVYTYS 

 

Osastollamme on elvytyskärryt näkyvällä paikalla. Osastolta löytyy myös elvytysvas-

taavahoitaja – saat häneltä perehdytyksen ja mahdollisuuden tutustua elvytyskärryn si-

sältöön.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.cancer.fi/potilaatjalaheiset/parisuhde/
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Elvytys 

Glasgow coma  score 

MET-ohje 

 

Ohjeet pähkinänkuoressa; 

 

Löydät elottoman.  

Huuda elvytys ja aloita paineluelvytys. 

2. henkilö soittaa puh.6000 elvytysryhmälle 

3. henkilö ottaa defibrillaattorin / elvytyskärryn ja rientää elvytyspaikalle 

 -> deffa kiinnitetään potilaaseen, sitten virta päälle -> analysoi heti rytmiä 

4. henkilö aloittaa ventilaatiosta huolehtimisen 

Painelu on raskasta. Ilmoita jos/kun et jaksa painaa tehokkaasti ja vaihtakaa sujuvasti 

tauon aikana tai niin, että seuraava painelija on valmiusasennossa potilaan vierellä – 

tauko painelussa on oltava olematon. 

Kommunikoikaa selkeästi. 

Elvyttäminen on helppoa, yksinkertaista toimintaa.  

Et voi tehdä väärin, pääasia, että autat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 AMMATTILIITOT 

 

Tehy 

 

Tehy on sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö. Tehyn jäseninä voivat olla alan tutkin-

non suorittaneet ja opiskelijat. Jäseniä on 155 000, joista opiskelijoita n. 24 000. Tehy-

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/.../hoi17010
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=nix00135
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läisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimi-

kesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Järjestäytymisaste sosiaa-

li- ja terveysalalla on korkea. Noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon.  

  

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi. Te-

hyyn kuuluu nyt yhdeksän ammatillista alan järjestöä 

Tehy 

 

SuPer 

 

SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 

ja alalle opiskelevien  ammattiliitto.  Liitossa on yli 84 000 jäsentä. Superilaiset työs-

kentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla ja alan yrittäjinä. SuPer toimii jäsentensä vahvana ja rohkea-

na edunvalvojana, ammatin ja koulutuksen kehittäjänä sekä yhteiskunnallisena vaikutta-

jana. Liitto osallistuu myös kansainväliseen toimintaan. SuPer on  STTK:n jäsenliitto, 

joka neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset jäsentensä puolesta. SuPerin toiminnan 

perusyksikkö on ammattiosasto, joita on kaikkiaan yli 200 eri puolilla Suomea. 

SuPer 

 

http://www.tehy.fi/tehy/organisaatio/yhteistyojasenjarjestot/
http://www.tehy.fi/tehy/
http://www.superliitto.fi/fi/Edunvalvonta/Sopimusedunvalvonta/?cat=41
http://www.superliitto.fi/fi/Edunvalvonta/Sopimusedunvalvonta/?cat=41
http://www.superliitto.fi/fi/Edunvalvonta/Kansainv%C3%A4linen%20edunvalvonta/?cat=43
http://www.sttk.fi/
http://www.superliitto.fi/fi/Ammattiosastot/
http://www.superliitto.fi/fi/Etusivu/

