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ongelmien yllattaessa jarjestelma helpottaa varmista
maan, etta potilas on tilanteen ratkerma yha oikeassa 
asennossa. 

Haasteitakin uudessa jarjestelmassa luonnollisesti 
on. Suurimpana niista nahdaan ohjelmisto ja koko 
tekninen puoli: Jarjestelma on hyvin monipuolinen 
ja kestaa. pitkaan oppia ja ymmartaa mita kaikkea sil
la voi tehda ja miten. Perustoiminnot ovat kohtuul
lisen helppoja oppia, mucra vahankaan erikoisempia 
toimintoja ei opi hetkessa. Vuorotyon vuoksi myos 
perehdytysta 011 vaikeaa jarjestaa niin, etta kaikki 
tarvittava tieto saataisiin kaikille laitteen kanssa tyos
kemeleville. Laitteeseen perehdytys kesraa kuukausia, 
mika hankaloittaa uusien tyomekijoiden sisaanajoa. 
Toinen haasceita aiheuttanut asia OSMS:n kanssa on 
ollut erilaiset esineet potilaan pinnalla, kuten bolus rai 
trakeostomiaputki. Ongelmia on tuonut myos integ
raatio Varian &:!gen kanssa, kaikkea ei ole saatu ihan 
niin sujuvaksi kuin toivoisi. Lisaksi ohjelmien avaa
misjarjestyksella on merkitysta, kayrtipa OSMS:aa tai 
ei, muuten eri ohjelmistot eivat loyda toisiaan. 

Puolen vuoden kokemuksen perusteella OSMS 

toimii loistavasti paan ja aivojen alueen hoidoissa, seka 
asettelussa ja hoidon aikaisessa liikkeen seurannassa. 
Kaulan alueella haastetta tuo olkapaiden asettelu ja 
niiden paikoillaan pysyminen. OSMS-jarjestelmaa ja 
vasraavia liikkeenmittausjarjestelmia on kaytetty eri 
paikoissa (myos Suomessa) rinrasyopapotilailla DIBH
hoidoissa. Juuri DIBH-hoidoissa OSMS:aa ei Oulussa 
ole saatu viela toimimaan toivotulla ravalla. Esimerkik
si Zurichissa OSMS on koettu hyvaksi avuksi asettelus
sa rinnan alueen sadehoidoissa, erityisesti ihomerkimo
jen perusteella tehtyyn asetteluun verrattuna erot ovat 
olleet merkittavat OSMS:n eduksi (T ini ym. 2016). 
Kun kayrtokokemuksec lisaanryvat, voidaan tehda 
tarkempia cutkimuksia siita, millaista hyotya OSMS 
on Oulussa antanut hoidon kohdistukseen. Vaikka 
OSMS toimisi myos lokalisaatiossa, jolloin asettelun 
referenssin saisi jarjesrelmaan heti suunnittelukuvauk
sessa, Oulussa ei ole suunniteltu sen kayttoonottoa siel
la lahiaikoina. Esimerkiksi KYS:ssa samantyyppinen 
jarjestelma on kayrossa myos lokalisaariossa. Oulussa
kin se olisi tulevaisuuden toivelisralla. 
Lahdeluettelon saa toimituksesta toimisto@sorf.fi 
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Lisatiedot: 

Nyt voit paivittaa vanhan analogisen 

mammografialaitteesi suoradigitaaliseksi. 

Paivitys on helppo tehda ja sopii kaikkiin 

malleihin. 

Paivityksen ansiosta kasettia ei tarvitse enaa 

irrottaa joka kuvauksen jalkeen telineesta. 

Hoitajan tyo nopeutuu ja han voi keskittya 

potilaaseen. 
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