
 

 

 

 

 

KAIHILEIKKAUKSEN POTILASOHJE 

 

Soja Mellavuo  

Essi Noukka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinnäytetyö 
Marraskuu 2018 

Sairaanhoitajakoulutus 
 

 



 

 

2 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sairaanhoitajakoulutus 
 
MELLAVUO, SOJA & NOUKKA, ESSI: 
Kaihileikkauksen potilasohje 
 
 
Opinnäytetyö 35 sivua 
Marraskuu 2018 

Aikuisiän kaihi eli niin kutsuttu harmaakaihi on yleisin näköä heikentävä sairaus maail-
massa. Kaihi on silmän mykiön sairaus. Mykiö samentuu ja valon kulku verkkokalvolle 
heikkenee, jolloin näkö heikkenee asteittain. Ikääntyminen on merkittävin tekijä kaihin 
synnyssä eikä sairauteen ole löydetty ehkäisevää hoitoa. Ainoa tunnettu hoitokeino on 
leikkaus, jossa silmän samentunut mykiö korvataan kirkkaalla keinomykiöllä. Vuonna 
2014 Suomessa tehtiin lähes 50 000 kaihileikkausta. 
 
Opinnäytetyömme toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmä-
keskuksen kanssa. Yhteistyöprojektin tarkoituksena tehtiin kirjallinen potilasohje kaihi-
leikkaukseen tulevalle asiakkaalle. Opinnäytetyön tehtävänä vastattiin potilaita usein as-
karruttaviin kysymyksiin liittyen kaihileikkaukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä 
potilaiden tietoutta kaihista ja kaihileikkauksesta sekä edistää laadukasta potilasohjausta 
Silmäkeskuksessa.  
 
Opinnäytetyössämme kerromme kaihista sairautena sekä sen yleisyyttä, oireita ja riskite-
kijöitä. Työssämme käymme läpi päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolkua 
Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmäkeskuksessa. Keskitymme työssämme erityi-
sesti ikääntyneen potilaan ohjaamiseen käyttäen hyväksi erilaisia ohjausmenetelmiä. Ke-
hittämisehdotuksenamme on huomioida Silmäkeskuksen potilaiden erityisryhmien tar-
peet monipuolisemmin.  
 
Opinnäytetyön menetelmä oli toiminnallinen opinnäytetyö. Teoriatiedon pohjalta toteu-
timme tuotoksena potilasohjeen. Potilasohje annetaan potilaalle kaihileikkaukseen val-
mistavassa esitarkastuksessa tai se lähetetään potilaalle esitarkastuksen kutsun yhtey-
dessä. Ohjeen avulla potilaat voivat valmistautua tulevaan kaihileikkaukseen. Opinnäy-
tetyön pääpaino on preoperatiivisessa hoidossa.  
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ABSTRACT 
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MELLAVUO, SOJA & NOUKKA, ESSI: 

A Patient Guide for Cataract Surgery  
 
Bachelor's thesis 35 pages 
November 2018 

Globally, age-related cataract causes more vision problems than any other eye disease. 
Cataract is a condition in which the lens of the eye slowly becomes cloudy. Light does 
not pass through easily and that interferes vision. Cataract is most commonly due to age-
ing and there is no preventive treatment. The only effective treatment is surgery where 
the cloudy lens is removed and replaced with a clear artificial lens. In 2014 almost 50 000 
cataract surgeries were performed in Finland.  
 
This study was conducted as a collaboration project with Tampere University Hospital 
Eye Centre. The purpose of this study was to produce a preoperative guide for patients 
who are going to undergo a cataract surgery. The aim of the study was to answer the most 
common questions patients have about cataract and cataract surgery. This study focuses 
on preoperative guidance for elderly patients.  
 
This study was conducted as a functional thesis. Based on the theoretical framework, a 
written patient guide was compiled. The guide will be handed out to patients during a pre-
assessment or it will be sent to them with the pre-assessment invitation. Patients can pre-
pare themselves for the upcoming cataract surgery with the help of the patient guide.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kaihi on silmän mykiön sairaus. Mykiö samentuu ja valon kulku verkkokalvolle heikke-

nee, jolloin näkö heikkenee asteittain. Ikääntyminen on merkittävin tekijä kaihin syn-

nyssä. Kaihi vaikeuttaa näkemistä etenkin hämärässä ja saattaa muuttaa värien näkemistä. 

Kaihin hoitona on leikkaus, jossa silmän mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan keinomykiö. 

(Seppänen 2018.) 

 

Kaihileikkauksia tehtiin vuonna 2014 Suomen yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussai-

raaloissa yli 40 000 ja sen lisäksi yksityissairaaloissa yli 8500 ja jo vuonna 2016 julkisen 

sektorin puolella kaihileikkauksia tehtiin yli 47 000 (Moilanen 2018, 90). Tampereen yli-

opistollisessa sairaalassa kaihileikkauksia tehdään vuositasolla noin 4000 kappaletta 

(PSHP 2017). Näkökyvyllä on yhä suurempi merkitys iäkkäiden ihmisten arkielämässä 

selviytymisessä tänä päivänä. Osittain tämän vuoksi kaihileikkauksien määrä on viime-

vuosina kasvanut. Toimenpiteisiin valmistautumisella on tärkeä merkitys tehokkuuden ja 

potilasturvallisuuden kannalta.  

 

Opinnäytetyön tarkoitus on laatia laadukas potilasohje kaihileikkauksen pre- ja intraope-

ratiivisesta vaiheesta. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sai-

raalan Silmäkeskuksen kanssa ja aihe on työelämälähtöinen. Potilasohje tehdään silmä-

keskuksen toiveiden mukaan. Potilasohje annetaan potilaalle kaihileikkaukseen valmis-

tavassa esitarkastuksessa tai se lähetetään potilaalle esitarkastuksen kutsun yhteydessä. 

Opinnäytetyön tavoite on lisätä potilaiden tietoutta kaihista, kaihileikkauksen kulusta ja 

leikkaukseen valmistautumisesta.  Opinnäyteyön viitekehykseen kuuluvat kaihin ja kai-

hileikkauksen lisäksi myös hyvä potilasohje sekä ikääntyvän ja näkövammaisen ihmisen 

ohjaaminen.   

 

Valitsimme kaihileikkauksen potilasohjeen opinnäytetyömme aiheeksi kaihin yleisyyden 

ja ajankohtaisuutensa vuoksi. Perioperatiivinen hoitotyö kiinnostaa myös meitä molem-

pia. Opinnäytetyön prosessi antaa meille valmiuksia tehdä laadukkaita potilasohjeita tu-

levaisuudessa työelämässä. Pääsemme myös perehtymään kaihia sairastavien potilaiden 

eri hoitovaiheisiin. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmä-

keskukselle potilasohje kaihileikkauksen pre- ja intraoperatiivisista vaiheista. Potilasohje 

annetaan potilaille paperisena versiona esitarkastuksen yhteydessä tai se lähetetään esi-

tarkastuksen kutsun mukana, ennen potilaan saapumista leikkaukseen. Potilasohje mah-

dollisesti julkaistaan myös Tampereen yliopistollisen sairaalan internetsivuilla 

 

Tehtävänämme on selvittää: 

1. Mikä on kaihi ja mitä kaihileikkauksessa tapahtuu? 

2. Miten kaihileikkaukseen tulee valmistautua? 

3. Tehtävänämme on vastata potilaita usein askarruttaviin kysymyksiin.  

4. Miten ohjata iäkkäitä potilaita kirjallisen materiaalin avulla? 

5. Millainen on hyvä potilasohje? 

 

Tavoitteenamme opinnäytetyölle on tuottaa laadukas potilasohje kaihileikkaukseen tule-

ville potilaille. Potilasohjeen tavoitteena on auttaa potilaita valmistautumaan kaihileik-

kaukseen sekä vastaamaan heitä mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin tai asioihin en-

nen kaihileikkausta. Tavoitteenamme on tuottaa sellainen potilasohje, jonka potilas ky-

kenee ymmärtämään. Yksi tavoitteistamme on edistää potilasturvallisuutta. Tavoit-

teenamme on myös oppia tämän opinnäytetyöprosessin aikana, miten potilasohjeet voivat 

vaikuttaa hoidon kulkuun ja sen onnistumiseen. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ja avainsanoja ovat kaihi, kaihileikkaus, potilas-

ohje ja ikääntyneen potilaan ohjaaminen. Nämä ovat myös opinnäytetyömme teoreettiset 

lähtökohdat (kuvio 1). Teoreettisella viitekehyksellä ja teoreettisilla käsitteillä luodaan 

tutkimukselle kehys. Ne antavat näkökulman, jolla tarkastella tutkimusaineistoa. Tutki-

mus pysyy johdonmukaisena, kun teoriaa ja käsitteitä hyödynnetään monessa tutkimus-

vaiheessa. (Vilkka 2015, 37-38.) Ikääntyneen potilaan ohjauksessa käsittelemme sitä, 

millainen on hyvä kirjallinen potilasohje. Suullinen ohjaus rajataan pois.  

 

Aloittavat tutkijat valitsevat usein liian laajan aiheen. Onnistuneen tutkimuksen tekemi-

sen edellytyksenä tulee olla tarkkarajainen ja täsmällinen aihe. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 81-82.) Työelämäpalaverissa opinnäytetyömme rajattiin käsittämään leik-

kauksia, jotka tehdään pintapuudutuksessa. Palaverissa rajattiin aiheemme käsittelemään 

myös pelkästään leikkauksen pre- ja intraoperatiivisia vaiheita. Potilasohjeeseen ei siis 

kuulu leikkauksen jälkeisiä hoito-ohjeita. Rajaus tehtiin, koska Taysin Silmäkeskuksella 

on jo valmiina potilaille leikkauksen jälkeen annettava jälkihoito-ohje. 

 

 
KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Potilasohje

Kaihi Ikääntyneen 
potilaan ohjaus Kaihileikkaus
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4 KAIHI 

 

 

4.1 Silmän rakenne ja toiminta 

 

Silmä on muodoltaan pallomainen ja se sijaitsee luisen silmäkopan suojassa. Silmä painaa 

noin 7-8 grammaa ja on läpimitaltaan noin 2,5 senttimetriä. Kuvassa yksi on eritelty sil-

män rakennetta. Silmän etuosassa sijaitsevat sarveiskalvo, etukammio, värikalvo ja linssi 

eli mykiö. Värikalvo antaa silmille sen värin. Mustuainen on värikalvon keskellä oleva 

aukko, jonka koko vaihtelee valon määrän mukaan. Etukammio sisältää kammionestettä. 

Silmän takaosan pintaa peittää verkkokalvo. 80% silmän tilavuudesta täyttää lasiainen, 

joka sijaitsee mykiön ja verkkokalvon välissä. Lasiainen on hyytelömäistä ja läpinäkyvää. 

(Kivelä 2011, 12-25.) Silmämunan ulkokerros on lujaa ja valkoista kovakalvoa, joka 

muuttuu silmän edessä läpinäkyväksi sarveiskalvoksi (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 

2013, 168).  

 

1) Värikalvo  

2) Mustuainen  

3) Sarveiskalvo  

4) Linssi eli mykiö 

5) Kovakalvo  

6) Verkkokalvo  

7) Lasiainen  

8) Tarkan näkemisen alue 

9) Näköhermo  

 

KUVA 1. Silmän rakenne (Silmän rakenne) 

 

Silmää suojaavat voimakkaalta valolta ja haitallisilta hiukkasilta ylempi ja alempi silmä-

luomi. Kyynelrauhanen erittää silmään suolaista kyynelnestettä, joka kostuttaa, puhdistaa 

ja ravitsee silmän pintoja. Kuusi pientä lihasta liikuttavat silmää kaikkiin suuntiin. Lihak-

set myös kiinnittävät silmän silmäkuoppaan. (Sand ym. 2013, 168.) 

  

Silmä toimii kameran tavoin. Mustuainen eli niin kutsuttu pupilli säätelee silmään tulevan 

valon määrää. Hämärässä mustuainen laajenee ja kirkkaassa valossa pienenee. Silmään 
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tuleva valo kulkeutuu läpinäkyvän sarveiskalvon ja linssin kautta silmän takaosassa si-

jaitsevalle verkkokalvolle. Verkkokalvo on ohut hermokudoskerros ja se muuttaa valon 

energian hermoimpulsseiksi. Impulssit kulkeutuvat näköhermon kautta aivojen näkökes-

kukseen, jossa nähty kuva muodostuu. Sarveiskalvon ja mykiön tulee kohdistaa silmään 

tuleva valo verkkokalvolla sijaitsevaan tarkan näkemisen alueelle (kuva 1). Jos näin ei 

tapahdu, muodostuu silmään taittovirhe. (Sand ym. 2013, 168-171.) 

 

 

4.2 Mikä kaihi on? 

 

Kaihilla tarkoitetaan yleisesti silmän mykiön eli linssin sameutumaa. Ikääntymisen myötä 

mykiön aineenvaihdunta heikkenee ja joskus rakenteet voivat paksuuntua. Normaalisti 

läpinäkyvään mykiöön tulee lipidi- ja valkuaisainerakenteiden muutoksia, jotka samen-

tavat mykiötä. Kalsiumin määrä lisääntyy mikä kerää nestettä mykiöön ja aiheuttaa tur-

votusta. Myös mykiötä ympäröivien kudosten joustavuus heikkenee. Samentuman vuoksi 

valon kulku silmän verkkokalvolle vaikeutuu ja näkö heikkenee. (Seppänen 2018.)  

 

Kaihin kehittymistä ehkäisevää hoitoa ei ole löydetty. Kaihin ainoa hoitokeino on leik-

kaus. Kaihi voidaan jakaa useisiin eri tyyppeihin alkamisajankohdan perusteella. Van-

huudenkaihi on näistä tyypeistä selvästi yleisin. Tässä työssä tarkoitamme kaihilla nimen-

omaan vanhuudenkaihia (Cataracta senilis). (Teräsvirta 2011, 212-213.)  Kaihi tunnetaan 

myös nimellä harmaakaihi. Nimi tulee siitä, että kaihin seurauksena silmän mustuai-

saukko näkyy harmaana (kuva 2). (Suomen silmälääkäriyhdistys 2018.)  

 

 
KUVA 2. Kaihi muuttaa mustuaisaukon harmaaksi. (Mikä kaihi on?) 

 



 

 

10 

4.3 Kaihin yleisyys, riskitekijät ja oireet 

 

Joka kolmannella 65 -vuotiaalla on todettavissa näköä haittaavaa kaihimuutosta. Yli 85- 

vuotiailla kaihia havaitaan jo yli 70 prosentilla. Kaihi on yleisin leikkausta vaativa silmä-

sairaus maailmassa. Kaihi on myös yleisin sokeuden aiheuttaja maailmassa. Suomessa 

kaihi ei aiheuta sokeutta tehokkaan leikkaustoiminnan ansiosta. (Teräsvirta 2011, 212-

213.) Vuonna 2014 Suomessa tehtiin lähes 50 000 kaihileikkausta, joista noin 40 000 

julkisessa terveydenhuollossa ja yli 8500 leikkausta yksityissairaaloissa (Moilanen 2018, 

90). 

 

Ikääntyminen on merkittävin tekijä kaihin synnyssä. Kaihilla on myös muitakin riskite-

kijöitä kuten runsas tupakointi ja alkoholin käyttö, diabetes, silmätulehdukset, silmäleik-

kaukset, pitkäaikainen kortisonilääkehoito ja tietyt perintötekijät. Perintötekijöiden osuus 

kaihista on noin 50 %. Kaihin syntyä voivat edesauttaa silmään kohdistuneet vammat, 

auringon säteily, ionisoivalle säteilylle altistuminen, harvinaiset sikiökautiset infektiot, 

aineenvaihduntasairaudet ja perinnölliset oireyhtymät. Naisilla on todettu kaihia hieman 

enemmän kuin miehillä. (Kaihi: Käypä hoito -suositus 2013.) 

 

Kaihi etenee yleensä vähitellen ja se voi olla pitkään myös oireeton. Myös kaihin oireet 

voivat olla moninaisia. Kaihia voikin olla vaikeaa havaita itse. Mykiön samentuminen 

haittaa värien näkemistä ja värimaailma muuttuu yleensä haaleaksi ja kellertäväksi. Kont-

rastien erottuminen heikkenee, mikä vaikeuttaa näkemistä etenkin hämärässä. Mykiön 

samentuminen aiheuttaa valon taittumista epätasaisesti, minkä vuoksi silmä on arka häi-

käisylle. (Seppänen 2018.) Yhdellä silmällä katsottuna kaihi voi aiheuttaa kaksoiskuvia 

eli niin sanottuja monokulaarisia kaksoiskuvia. Tämä johtuu siitä, että samentuminen ai-

heuttaa näköakselin jakautumista silmässä. Mykiön paksuuntuminen saattaa kaihin alku-

vaiheessa parantaa lähinäköä ja heikentää kaukonäköä. Kaihin edetessä lopulta kuitenkin 

myös lähinäkö heikkenee. (Kaihi: Käypä hoito -suositus 2013.) Kaihia kehittyy yleensä 

molempiin silmiin, mutta se saattaa edetä epäsymmetrisesti (Teräsvirta 2011, 216). 
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5 KAIHIPOTILAAN HOITOPOLKU SILMÄKESKUKSESSA 

 

 

5.1 Kaihipotilaan hoitopolku 

 

Kuviossa 2 on tiivistetty kaihipotilaan hoitopolku Tampereen yliopistollisen sairaalan Sil-

mäkeskuksella. Potilas saa lähetteen Silmäkeskukseen kaihileikkaukseen silmälääkärin 

tai yleislääkärin toimesta. Ennen kaihileikkausta potilas käy maksuttomassa esitarkastuk-

sessa. Tarkastuksessa varmistetaan potilaan soveltuvuus kaihileikkaukseen. Esitarkastuk-

sen kutsukirjeessä potilaalle on lähetetty esitietolomake terveydentilasta, joka tulee täyt-

tää huolellisesti etenkin potilaan lääkityksen ja allergioiden osalta. (Kiili & Lankia 2018.) 

Esitarkastuksen potilasohje lähetetään kaikille kaihiklinikalle tuleville postitse, ennen esi-

tarkastukseen tuloa (PSHP 2018c). Tarkastukseen otetaan terveydentilalomakkeen lisäksi 

mukaan myös viimeisin silmälasiresepti. Jos kaihileikkauksen tarve havaitaan Silmäkes-

kuksessa poliklinikkakäynnin yhteydessä, erillistä esitutkimusta ei tarvita ja potilas ase-

tetaan suoraan leikkausjonoon. (Kiili & Lankia 2018.) 

 

 
KUVIO 2. Kaihipotilaan hoitopolku Silmäkeskuksessa. 

Kaihileikkaus Silmäkeskuksessa. Potilas saa kirjalliset ja suulliset jälkihoito-ohjeet

Kirjallinen kutsu kaihileikkaukseen. Kutsussa on ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta.

Esitarkastuskäynti Silmäkeskuksessa. Sairaanhoitaja ja optikko tekevät tarvittavat mittaukset 
jakeskustelee potilaan kanssa tarkoituksenmukaisimman keinomykiön valinnasta

Potilas saa kirjallisen kutsun esitarkastukseen postitse. Kutsussa on ohjeet sairaalaan 
saapumisesta sekä esitietolomake, joka potilaan tulee täyttää huolellisesti. 

Lähetteen hyväksyy silmäkeskuksen lääkäri, joka määrittää leikkauksen kiireellisyyden. Potilas 
asetetaan leikkausjonoon. Jos leikkaustarve havaitaan Silmäkeskuksessa poliklinikkakäynnin 

yhteydessä, erillistä esitutkimusta ei tarvita ja potilas asetetaan jonoon. 

Silmä- tai yleislääkäri tekee lähetteen kaihileikkaukseen Silmäkeskukseen
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Ennen esitarkastuksen tutkimuksia, potilaan silmiin tiputetaan mustuaisia laajentavia sil-

mätippoja. Esitarkastukseen kuuluu sairaanhoitajan ja optikon arvio. Sairaanhoitaja ottaa 

valmistelevat tutkimukset (näöntarkkuus, silmänpaine, silmän pituusmitat) ja tarkistaa 

kaihileikkauksen suunnitteluun liittyvät terveydentilatiedot sekä tekee yhdessä optikon 

kanssa arvion puudutusmuodosta. Optikko tekee arvion, mikroskooppitutkimuksen pe-

rusteella, kaihileikkauksen vaikuttavista seikoista, silmän tilasta ja määrittää leikkauksen 

vaativuuden. Optikko keskustelee yhdessä potilaan kanssa sopivan tekomykiön valin-

nasta. Tekomykiön valintaa vaikuttavat potilaan silmän mitat ja tavoiteltu lasivahvuus. 

Esitarkastuksen perusteella arvioidaan, suoritetaanko leikkaus pintapuudutuksessa vai 

nukutuksessa eli yleisanestesiassa. (Kaihi: Käypä hoito -suositus 2013.) Näiden leikkaus-

menetelmien lisäksi on kaihileikkaus mahdollista tehdä laajemmassa puudutuksessa, niin 

sanotussa retrobulpaaripuudutuksessa eli silmän vieruspuudutuksessa (Kiili & Lankia 

2018). Yleisanestesiassa kaihi leikataan, jos potilaan yleistila sitä vaatii (Moilanen 2018, 

99). Nukutukseen voidaan päätyä, jos potilaalla on esimerkiksi voimakasta vapinaa (Kiili 

& Lankia 2018). 

 

Kaihileikkauksen kansalliset kriteerit tulee täyttyä, jotta potilas pääsee leikkaukseen Sil-

mäkeskukseen. Näöntarkkuus parhaalla lasinkorjauksella mitattuna tulee olla parem-

massa silmässä 0.5 tai sen alle, tai huonommassa silmässä 0,3 tai sen alle (ihmisen nor-

maali näöntarkkuus on 1.0 tai enemmän). Näistä kriteereistä voidaan poiketa, jos kaihi 

haittaa merkittävästi elämänlaatua ja arjessa selviytymistä tai jos ensimmäisen silmän 

kaihileikkauksen jälkeen silmien eritaittoisuus on kaksi dioptriaa tai yli. Jos kaihi vai-

keuttaa potilaan joidenkin muiden silmäsairauksien, kuten esimerkiksi glaukooman seu-

rantaa, leikkauskriteereistä voidaan myös poiketa. Vaikka kaihileikkauksen kriteerit täyt-

tyisivät, leikkauksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Leikkausta ei suoriteta seuraa-

vissa tilanteissa: kaihi ei ole huonontanut potilaan elämänlaatua, potilas itse vastustaa 

leikkausta, silmälasit tai muut apuvälineet täyttävät potilaan tarpeet, näkökykyä ei voida 

parantaa leikkauksella tai leikkausta ei voida turvallisesti suorittaa. (Välimäki, Tuisku, 

Linnala, Suomalainen, Virtanen & Vuorio 2010.) 

 

Jos potilaalla on todettu kaihi molemmissa silmissä, ne voidaan leikata samalla kertaa. 

Kaihia ei leikata molemmista silmistä samalla kertaa, jos potilaalle tulee ensimmäisen 

silmän leikkauksessa komplikaatio, jos potilaalla on käytössä immunosupressiivinen lää-

kitys tai, jos potilaalla on jostain syystä suurempi riski pidempään toipumisaikaan (esi-

merkiksi sarveiskalvon samentuma). Samanaikaisesta leikkauksesta pidätytään myös, jos 
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potilaalla on pitkäaikaisia edeltäviä silmätulehduksia, glaukooma eli silmänpainetauti tai 

sarveiskalvon sairaus. Myös toorisen linssin, eli hajataittoa korjaavan erikoislinssin asen-

taminen voi olla vasta-aihe samanaikaiselle, molempien silmien kaihileikkaukselle.  

(Moilanen 2018, 101.) 

 

Esitarkastuksessa potilaan on mahdollista kysyä häntä askarruttavia kysymyksiä kaihista 

ja tulevasta kaihileikkauksesta. Aikaa keskusteluun ei aina jää riittävästi. Potilasohjeen 

tarkoitus on täydentää esitarkastuksessa käytyä keskustelua. Ohjeeseen potilas voi tutus-

tua kotona rauhassa ennen kaihileikkausta. Tämän vuoksi opinnäytetyönä tekemämme 

potilasohje on tarkoitus antaa esitarkastuksen yhteydessä potilaalle mukaan kotiin luetta-

vaksi tai potilasohje lähetetään potilaalle jo esitarkastuksen kutsun mukana. (Kiili & Lan-

kia 2018.) 

 

 

5.2 Päiväkirurgiseen kaihileikkaukseen valmistautuminen 

 

Hoitotakuulain mukaan kaihileikkaus tulee suorittaan viimeistään kuuden kuukauden ku-

luttua hoidon tarpeen toteamisesta (Hoitoon pääsy 2018). Potilas saa postitse kotiin kut-

sun kaihileikkaukseen valmistautumisohjeineen. Potilaan tulee käydä suihkussa ja pestä 

hiukset leikkausta edeltävänä päivänä. Leikkauksessa potilaalla ei saa olla silmämeikkiä, 

tekoripsiä, kasvoissa koruja (esimerkiksi lävistyksiä) tai kynsissä kynsilakkaa. (PSHP 

2018b.) Lääkkeet tulee ottaa normaalisti leikkauspäivänä. Jos potilaalla on antikoagulaa-

tiolääkitystä, INR-arvo tulee olla hoitotasolla. (Kiili & Lankia 2018). Potilaan INR-arvo 

(International Normalized Ratio) tarkistetaan tarvittaessa leikkauspäivänä (Kuusisto 

2018, 101). INR-tutkimus kuvaa veren hyytymisajan pituutta ja sillä seurataan pääasiassa 

varfariinilääkkeen tehoa antikoagulaatiohoidoissa. (Eskelinen, Mustajoki & Kaukua, 

2018.) Jos potilaalla on omia lääkkeitä, joita hänen tulee ottaa päivän aikana, lääkkeet 

tulee ottaa sairaalaan mukaan. Leikkausta ennen potilas saa syödä ja juoda normaalisti. 

Leikkauspäivänä on hyvä pukea päälle kiristämättömät vaatteet. (PSHP 2018c.)  

 

Silmäkeskuksessa sairaanhoitaja valmistelee potilaan leikkausta varten. Potilaan identi-

teetti ja esitietojen paikkaansa pitävyys varmistetaan sekä potilaalta otetaan MRSA-näyte. 

Potilaan leikattavan silmän mustuaiset laajennetaan leikkausta varten silmätipoilla.  Poti-

las siirtyy odotustilaan odottamaan leikkaussaliin siirtymistä. (PSHP 2016). Ennen leik-

kauksen alkamista, lääkäri tapaa potilaan ja tarkistaa silmästatuksen mikroskoopilla ja 



 

 

14 

valitsee potilaan kanssa asetettavan tekomykiön. Leikkaussalissa potilaalle laitetaan tar-

vittaessa perifeerinen laskimokanyyli lääkkeiden antoa varten. Kanyylin kautta voidaan 

antaa esimerkiksi potilasta rauhoittavaa lääkitystä. (Kiili & Lankia 2018.) 

 

 

5.3 Päiväkirurgisen kaihileikkauksen kulku 

 

Kaihileikkaus tehdään sitä varten varustellussa leikkaussalissa, jossa leikkaavan lääkärin 

lisäksi on instrumenttihoitaja ja valvovahoitaja. Leikkausta varten potilas asettuu seläl-

leen leikkaustasolle. Asento pyritään saamaan mahdollisimman luontevaksi, jotta poti-

laalle ei tulisi tarvetta liikkua leikkauksen aikana. Yhden silmän leikkaus kestää valmis-

teluineen noin 30-50 minuuttia. Potilaan hiukset peitetään suojamyssyllä. Potilaan leikat-

tava silmä puudutetaan puudutustipoilla ja silmän ympäröivä iho pestään. Potilaan pään 

yli levitetään steriili leikkausliina. Leikkausliinan alle, potilaan kasvojen lähelle, sijoite-

taan happisuppilo hapen saannin varmistamiseksi. Potilaan leikattavaan silmään asetetaan 

luomenlevitin, jotta silmä ei pääse sulkeutumaan leikkauksen aikana. (PSHP 2016a.) Rip-

set peitetään huolellisesti teipin alle. (Moilanen & Seppänen 2018, 105). Potilaan hape-

tusta ja sykettä tarkkaillaan pulssioksimetrillä (Kiili & Lankia 2018). 

 

Kaihileikkaukset tehdään ultraäänitekniikan avulla. Leikkausinstrumenttina on niin kut-

suttu fakoemulsifikaattori, joka on ultraäänitaajuudella liikkuva pieni neula. Laitteeseen 

yhdistetään imu, jolla irrotettu materiaali poistetaan silmästä sekä infuusiokanava, jolla 

ylläpidetään silmän sisäistä painetta (Teräsvirta 2011, 217-218.) Kirurgi tekee kaihileik-

kauksen leikkausmikroskoopin avulla. Potilaan tulee kohdistaa ja pitää katse laitteesta 

tulevassa kirkkaassa valossa. (PSHP 2016a.) 

 

Silmäkirurgi puuduttaa silmän ennen leikkausta ja sen aikana silmätipoilla tai silmägee-

lillä, minkä vuoksi kaihileikkausta kutsutaan myös pintapuudutusleikkaukseksi (Moila-

nen & Seppänen 2018, 105). Kaihileikkaus ei tuota kipua, mutta tunto säilyy. Jos potilas 

tuntee kipua leikkauksen aikana, hänen tulee kertoa siitä hoitohenkilökunnalle. Leikkauk-

sen aikana potilaan tulee olla liikkumatta. (PSHP 2017b.) 

 

Sarveiskalvoon tehdään noin 2-3mm leveä viilto, jonka kautta leikkaus tehdään. Silmä-

kirurgi tekee sarveiskalvoon lisäksi apuaukon, jonka kautta viedään silmän sisälle apu-

instrumentteja. Etukammio täytetään viskoaineella. Mykiön kapselin etupintaan tehdään 
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pieni reikä ja kapselin alle ruiskutetaan nestettä, joka irrottaa mykiön tuman liikkuvaksi. 

Kaihimykiö paloitellaan sopivan kokoisiin osiin ja imetään pois. Myös jäljelle jäänyt kuo-

rikerros poistetaan. Kapselipussi huuhdellaan, täytetään viskoaineella ja uusi tekomykiö 

asetetaan paikoilleen. Tämän jälkeen viskoaine poistetaan ja leikkausviillot huuhdellaan. 

Leikkausviillot sulkeutuvat instrumenttien poisoton jälkeen, eikä ompeleita tarvita. (Moi-

lanen & Seppänen 2018, 103-104.)  

 

Nykyään suositaan akryylistä valmistettuja tekomykiöitä. Tekomykiössä tulee olla jyrkkä 

reuna sillä tämä voi vähentää jälkikaihin määrää. Silmäkeskuksella potilaille asetetaan 

silmään yksitehoinen eli monofokaalinen tekomykiö. Monofokaalisella tekomykiöllä voi 

korjata joko kauko- tai lähinäköä. (Moilanen & Seppänen 2018, 103-104.) Yleisimmin 

potilas valitsee kaukonäköä korjaavan linssin mikä tarkoittaa, että potilas tarvitsee silmä-

lasit lähinäköön eli lukiessaan tai tehdessään lähityöskentelyä. Tarvittaessa potilaalle voi-

daan laittaa hajataittoa korjaava tai kauko- ja lähinäköä korjaava erikoislinssi. (Teräsvirta 

2011, 2018-2019.) 

 

 

5.4 Päiväkirurgisen kaihileikkauksen jälkeen 

 

Kun kaihileikkaus silmäkeskuksessa on ohi, potilas siirtyy leikkaussalista toipumistilaan. 

Siellä potilaat saavat kirjalliset kotihoito-ohjeet, jotka käydään suullisesti läpi ryhmäoh-

jauksena tai tarvittaessa yksilöohjauksena. Leikkauksen jälkeen muovista suojakilpeä 

käytetään vain tarvittaessa. Valonarkuus ja näön lievä samentuminen ovat normaaleja oi-

reita heti leikkauksen jälkeen. (PSHP 2016b.) Susanna Porela-Tiihosen julkaistun väitös-

kirjan mukaan (2015), kolmannes tutkitusta potilasryhmästä koki kipua kaihileikkauksen 

jälkeisinä ensimmäisinä tunteina. Joka kymmenennellä silmäkipu oli kohtalaista tai ko-

vaa. Kivun tunteet vähenivät kotiutumisen jälkeen, mutta vielä 10% tutkittavista koki sil-

mäkipua kuuden ensimmäisen viikon aikana. (Porela-Tiihonen 2015, 1883.) Silmän veti-

syys, lievä punoitus ja vierasesineen tai roskan tunne silmässä ovat tavallisia kaihileik-

kauksen jälkeisiä oireita kahden ensimmäisen viikon aikana. Kostutustippojen säännölli-

nen käyttö vähentää edellä mainittuja oireita. Niitä potilas voi ostaa ilman reseptiä aptee-

kista. Potilas saa kotiutuessaan kaihileikkauksesta mukaansa antibioottia sisältäviä silmä-

tippoja, joita tulee käyttää päivittäin 2-4 viikon ajan. (PSHP 2018a.) 
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Leikkauksen jälkeen voi elää normaalisti, mutta saunomista, uimista, leikatun silmän 

meikkaamista, voimakasta ponnistelua tai raskaita urheilusuorituksia tulee välttää kahden 

viikon ajan. Potilaan tulee välttää kahden viikon ajan myös likaisten ja pölyisten töiden 

tekoa. (PSHP 2018a.) Autolla ei saa ajaa välittömästi kaihileikkauksen jälkeen. Ajamista 

voi harkita, kun näkökyky on todettu riittäväksi. (PSHP 2016b.) Lääkäri määrää sairaslo-

maa 1-30 päivää riippuen työnkuvasta. Kaihileikkauksen jälkitarkastus tulee tehdä aikai-

sintaan yhden kuukauden kuluttua leikkauksesta. (Moilanen & Seppänen 2018, 93.) Tays  

Silmäkeskuksessa erillistä jälkitarkastusta ei tehdä vaan potilaat varaavat itse ajan yksi-

tyiselle silmälääkärille tai optikolle (Kiili & Lankia 2018). Jälkitarkastuksessa mitataan 

näöntarkkuus ja silmänpaineet, arvioidaan leikkaushaavan ja tekomykiön tila sekä tutki-

taan silmänpohjat. Kaihileikkaus muuttaa yleensä silmien taittovoimaa. Uusien silmäla-

sien määritys suositellaan tehtäväksi noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. (Tarnanen, 

Välimäki & Vuorio 2010.) 

 

 

5.5 Kaihileikkauksen riskit ja komplikaatiot 

 

Kaihileikkauksen riskit ovat pienet ja komplikaatiot harvinaisia. Riskejä voidaan mini-

moida huolellisella esitutkimuksella ja suunnittelemalla leikkaus hyvin etukäteen. (Moi-

lanen & Seppänen 2018, 105.) Yhdysvalloissa yli 97% kaihileikkauksista sujuu suunni-

tellusti ilman komplikaatioita (Kuhn-Wilken 2017). Mahdollisia leikkauksen aikaisia 

komplikaatioita ovat takakapselin repeämä ja lasiaishyytelön prolapsi (alle 5%). Vielä 

harvinaisempia komplikaatioita (alle 1%) ovat värikalvon prolapsi, mykiön tai sen osan 

luiskahtaminen lasiaiseen, zonulolyysi ja suonikalvon alainen verenvuoto. (Kaihi: Käypä 

hoito -suositus 2013.) 

 

Leikkauksen jälkeisistä komplikaatioista yleisin on jälkikaihi. Tätä esiintyy vaihtelevissa 

määrin viidesosalla kaihileikkauspotilaista. Jälkikaihi tarkoittaa mykiöpussin takaseinä-

män arpeutumista ja samenemista. Oireet ovat samanlaisia kuin varsinaisessa kaihissa. 

Jälkikaihia voi alkaa muodostumaan heti leikkauksen jälkeen tai vasta vuosien päästä. 

(Teräsvirta 2011, 219-220.) Jälkikaihia ei tarvitse hoitaa, jos muutokset ovat lieviä ja 

niistä ei ole merkittävää haittaa potilaalle. Jälkikaihi poistetaan laserilla. Toimenpide on 

kivuton ja kestää muutaman minuutin. (PSHP 2018d.) Seuraavaksi yleisin kaihileikkauk-

sen jälkeinen komplikaatio (alle 6%) on kystinen makulaturvotus mikä tarkoittaa, että 

verkkokalvon tarkan näön alueelle kertyy nesterakkuloita. Harvinaisia komplikaatioita 
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ovat rakkulainen sarveiskalvotauti (alle 1%), verkkokalvon irtauma (alle 1%) ja tekomy-

kiön paikaltaan siirtyminen. (Kaihi: Käypä hoito -suositus 2013.) Silmänsisäinen baktee-

ritulehdus eli endoftalmiitti on vaarallinen, mutta erittäin harvinainen (alle 0,4%) kaihi-

leikkauksen jälkeinen komplikaatio. Hoitamattomana se voi alentaa näöntarkkuutta py-

syvästi. (Teräsvirta 2011, 219-220.) Endoftalmiitin oireita ovat heikentynyt näöntark-

kuus, lisääntynyt punoitus ja kipu silmässä sekä luomiturvotus (Kaihi: Käypä hoito -suo-

situs 2013). 
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6 POTILASOHJAUS 

 

 

6.1 Potilasohjauksen menetelmät 

 

Laadukkaan potilasohjauksen on huomattu edistävän potilaiden terveyttä, toimintakykyä, 

elämänlaatua, kotona selviytymistä, itsehoitoa sekä hoitoon sitoutumista. Laadukas poti-

lasohjaus vähentää potilaiden yksinäisyyden tunnetta, ahdistuneisuutta sekä masentunei-

suutta. Hyvän ohjauksen myötä potilaiden tiedon määrä kasvaa ja potilaat muistavat hoi-

toonsa liittyvät asiat paremmin. Tutkimusten mukaan laadukas ohjaus on vähentänyt sai-

rauteen liittyviä uusiutuvia oireita, hoitokäyntejä, sairauspäiviä sekä lääkkeiden käyttöä. 

(Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 145.) Ohjausti-

lanteen onnistumiseen vaikuttaa se, että potilas on ymmärtänyt saamansa ohjeet (Palonen 

2016, 31). Hoitajan tulee olla motivoitunut ohjaukseen ja hänen tulee huolehtia omien 

ohjaustaitojen ja kommunikaatiotaitojen päivityksestä. Ohjauksen onnistumista varmis-

tetaan kysymällä potilailta avoimia kysymyksiä ja pyytämällä toistamaan jo ohjattuja asi-

oita aiheeseen liittyen. Ohjauksen tavoitteena on ohjata potilasta hoitamaan itseään mah-

dollisimman hyvin, ottamaan vastuuta omasta terveydestään sekä vahvistaa kotona pär-

jäämistä niin, että yhteydenotot hoitolaitoksiin hoidon jälkeen vähenisivät. (Lunnela 

2011, 26.) 

 

Ohjauksen taustatekijät voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: fyysisiin-, psyykkisiin-, 

sosiaalisiin-, ja ympäristötekijöihin. Fyysisiin tekijöihin vaikuttavat muun muassa poti-

laan sairauden vakavuus, ikä, heikentynyt muisti sekä aistirajoitteet, kuten heikentynyt 

näkö ja kuulo. Psyykkisiin taustatekijöihin luokitellaan potilaan oppimistyyli ja motivaa-

tio. Sosiaalisiin taustatekijöihin luokitellaan muun muassa läheisten tuki. Tärkein ympä-

ristötekijä on se fyysinen paikka, jossa itse ohjaus annetaan. Erityisesti ikääntyneiden oh-

jaustilanteessa tulisi huomioida ympäristön rauhallisuus ja häiriöttömyys, jotta potilas ja 

hoitaja voivat keskittyä ohjaukseen. Ikääntyneet potilaat ovat ohjaustilanteeseen kaivan-

neet inhimillisyyttä, kannustusta ja kiireettömyyttä. (Lunnela 2011, 27.) Taysin Silmä-

keskuksen esitutkimushuone on rauhallinen ja häiriötön, jolloin laadukkaan ohjauksen 

toteuttaminen on mahdollista, mutta ohjaukseen varattu aika on rajallinen. Kaihiklinikan 

puolella vastaanotto- ja kotiutustila on usein rauhattomampi, sillä tässä tilassa potilaat 

kulkevat paljon ja ohjausta ei voi aina toteuttaa optimaalisesti. Kotiutusohjeiden ryhmä-

ohjausta annetaankin Silmäkeskuksella soveltaen. (Kiili & Lankia 2018.) 
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Yksilöohjaus tapahtuu useimmiten suullisesti kaksisuuntaisessa vuorovaikutussuhteessa, 

jossa potilaalle annetaan mahdollisuus kysymysten esittämiseen, tuen saamiseen sekä 

väärinkäsitysten oikaisemiseen. Yksilöohjaus on usein oppimisen kannalta tehokkain me-

netelmä, jota myös potilaan arvostavat. Yksilöohjaus on kuitenkin hoitajan näkökulmasta 

aikaa vievää, jolloin sen sijaan voidaan hyödyntää ryhmäohjausta. (Kyngäs 2007, 74.) 

Ryhmäohjaus yksilöohjauksen ohella on yksi eniten käytetyistä ohjausmenetelmistä ter-

veydenhuollossa. Ryhmäohjaus toteutetaan erikokoisissa ja erilaisiin tarkoituksiin tarkoi-

tetuissa ryhmissä. Ryhmässä oleminen voi auttaa potilaita saavuttamaan tavoitteensa sekä 

se voi olla voimaannuttava kokemus potilaalle. Ryhmäohjaus verrattuna yksilöohjauk-

seen on myös taloudellisempaa, sillä ryhmäohjauksessa yleistä tietoa terveyteen ja sai-

rauteen liittyvissä asioissa voidaan jakaa suuremmalle ryhmälle. (Kyngäs 2007, 104). 

Suullisessa ohjauksessa käytetään lisäksi kirjallisia ohjeita täydentämään suullista oh-

jausta. Nykyään ohjausta annetaan myös erilaisten teknisten laitteiden, kuten esimerkiksi 

tietokoneen välityksellä. Tavallisinta on välittää ohjaus potilaalle internetin kautta joko 

potilaan sähköpostiin tai suorina linkkeinä internetin sivustoille. (Lunnela 2011, 31.) 

 

Tampereen yliopistollisen sairaalan internet sivuilta löytyy tietoa kaihista ja kaihileik-

kauksesta. Sivuilla on muun muassa ohjausvideoita, joissa kerrotaan informatiivisesti ja 

selkeästi kaihista, kaihileikkauksesta ja kotihoidosta. Lisäksi tietoa kaihista ja kaihileik-

kauksesta löytyy Terveyskylän Silmätalosta. Kaihiklinikan henkilökunta kuitenkin ko-

kee, että etenkin iäkkäiden muistisairaiden ja heikkonäköisten potilaiden on vaikea löytää 

ja hyödyntää internetin informaatiota, sillä niitä ei usein ole suunniteltu heikkonäköisille. 

(Kiili & Lankia 2018.) 

 

 

6.2 Iäkkäiden potilaiden ohjaamisen erityispiirteitä 

 

Ikääntyneitä potilaita ohjatessa korostetaan yksilöllisyyttä, moniammatillisuutta, yhteisiä 

toimintatapoja ja tavoitteita sekä huomioidaan potilaiden tarpeet ja kyvyt. Iäkkäitä ihmi-

siä ohjatessa on huomioitava, että heidän toimintakyky, psyykkinen kunto, elämäntilanne 

ja mahdollisuus hoitaa itseään, voivat vaikuttaa hoidon toteuttamiseen. Usein ikääntyneet 

potilaat ovat motivoituneita oppimaan hoidossaan tarvitsemiaan taitoja ja omaksumaan 
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tottumuksia, mutta se vaatii riittävää ohjausta, jotta ikäihminen pystyy hallitsemaan hoi-

toansa. Ikääntyneen oppimiskykyyn heikentävästi voivat vaikuttaa muistihäiriöt ja de-

mentia, masennus sekä stressi ja jotkin lääkkeet (Sampolahti 2016, 16-17.) 

 

Normaaliin ikääntymiseen liittyy ikäkuulon kehittyminen (Blomgren 2018).  Kuulo voi 

heikentyä äkillisesti tai vähitellen ja se voi olla tois- tai molemminpuolista. Äkillisen kuu-

lon heikkenemisen syitä voi olla muun muassa vahatulppa korvassa tai flunssasta johtuva 

korvan lukkiutuminen. Vähittäisen kuulon heikkenemisen syynä taas useimmiten on iän 

mukana kehittyvä ikähuonokuuloisuus, niin kutsuttu ikäkuulo. (Saarelma 2018.) Ikäkuu-

lon kehittyminen on yksilöllistä ja sen kehittymiseen vaikuttaa muun muassa perimä ja 

elintavat. Huono kuulo vaikeuttaa kommunikointia huonokuuloisen potilaan kanssa, jol-

loin normaalikuuloisen on hyvä ottaa huonokuuloisen henkilön erityistarpeet huomioon. 

Meluisassa ympäristössä huonokuuloisen henkilön on vaikea saada äänistä selvää. Huo-

nokuuloisen henkilön ohjaus tulisi tehdä hiljaisessa ympäristössä kasvokkain. (Blomgren 

2018.) Taustamelu, kuten tv, radio, kolinat ja paperin rapina häiritsevät huonokuuloista. 

Huonokuuloisen kanssa keskusteltaessa on varmistuttava, että huonokuuloinen pysyy 

keskustelussa mukana. Tämä tulee välillä tarkastaa ja mahdolliset väärinkäsitykset tulee 

korjata. Tärkeät asiatiedot on hyvä kirjoittaa huonokuuloiselle ylös. (Kuulovammaisen 

kanssa keskustelu 2017.) Rauhallisesti ja selkeästi äännetty puhe sekä ilmein ja elein ko-

rostettu puhe on huonokuuloisen helpoin ymmärtää. Muuta samanaikaista toimintaa tulee 

välttää. (Blomgren 2018.)  

 

Suomessa vuonna 2008 näkövammaisia oli rekisteröity yhteensä 16 375 henkilöä, joista 

heikkonäköisiä oli 61% ja vaikeasti heikkonäköisiä 14% (Kivimäki 2010, 4). Suomen 

näkövammarekisteri määrittelee ja luokittelee näkövammaisuuden WHO:n määrityksen 

mukaisesti. WHO:n määrityksen mukaisesti heikkonäköinen on henkilö, jolla paremman 

silmän näöntarkkuus, eli visus (v) on alle 0.3. Vaikeasti heikkonäköiseksi luokitellaan, 

kun näöntarkkuus on alle 0,1. Heikkonäköisiin luokitellaan heikkonäköinen ja vaikeasti 

heikkonäköinen. Iäkkäiden henkilöiden näköön vaikuttavia sairauksia ovat muun muassa 

silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma, diabeettinen retinopatia sekä verkkokalvon pe-

rinnölliset rappeumat. (Ojamo 2016.) Näiden lisäksi kaihi on yksi yleisimmin esiintyvistä 

näköä heikentävistä sairauksista iäkkäillä henkilöillä (Seppänen 2018). 
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Ikääntymisen myötä lähelle näkeminen vaikeutuu, joka liittyy normaaliin ikääntymiseen. 

Tätä kutsutaan ikänäöksi eli presbyopsiaksi, joka johtuu silmän mykiön asteittaisesta jäy-

kistymisestä ja mykiötä ympäröivän kapselipussin joustavuuden vähenemisestä. 

Ikänäköä esiintyy tavanomaisesti 40- ikävuoden jälkeen henkilöille, jotka eivät aiemmin 

ole tarvinneet silmälaseja. Ikänäköön liittyy vaikeus lukea pientä tekstiä läheltä. (Seppä-

nen 2013.) Näkövammaista henkilöä kohdatessa tulee häntä puhutella nimellä tai puhu-

essa koskettaa häntä esimerkiksi olkapäälle, jotta näkövammainen tietää, että hänelle pu-

hutaan. Annettaessa papereita näkövammaiselle, tulee ne ojentaa suoraan käteen, eikä 

laskea niitä esimerkiksi pöydälle. Kirjallisessa ohjauksessa tekstin tulisi olla riittävän 

suurta ja selkeää heikkonäköiselle. Tavallisesti musta teksti valkoisella pohjalla erottuu 

parhaiten. Ohjeet olisi hyvä olla heikkonäköisille myös äänitteenä. (Näkövammaisen 

kohtaaminen 2017.) 

 

Normaaliin ikääntymiseen liittyy myös kognitiivisten toimintojen heikentymistä, joilla 

tarkoitetaan tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten havaitsemista, kielellistä ajatte-

lua, muistia ja päättelyä (Hänninen & Soininen 2015). Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoi-

tetaan myös kaikkia niitä prosesseja, jotka liittyvät tiedon varastointiin ja käsittelyyn sekä 

tiedon vastaanottamiseen (Hänninen 2013, 210). Suomessa oli vuonna 2013 noin 200 000 

ihmistä, joilla tiedonkäsittelytoiminnot olivat lievästi heikentyneet. Näiden lisäksi 100 

000 ihmistä sairasti lievää ja 93 000 ihmistä vähintään keskivaikeaa muistisairautta. (Hal-

likainen, Paajanen & Erkinjuntti, 2016.)  

 

Muistisairaan potilaan ohjaamistilanteessa painopiste on hyvän yhteistyösuhteen ja tur-

vallisen ilmapiirin luomisessa sekä muistisairaan asianmukaisessa kohtelussa. Muistisai-

raan ohjaus tulisi olla häntä kunnioittavaa ja sitä tulisi toteuttaa yhdessä hänen läheisen 

tai häntä hoitavan henkilön kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen ja yhteistyön luominen 

muistisairaan kanssa usein onnistuu, kun hän tulee kuulluksi ja hänen toiveitaan kunnioi-

tetaan. Tarpeisiin vastaaminen voi olla hienovaraista toimintaa, rauhallista läsnäoloa tai 

hetkeksi pysähtymistä. Muistisairauden etenemisen myötä uuden oppiminen vaikeutuu, 

uudet tilanteet, ihmiset ja paikat voivat muistisairaasta tuntua pelottavilta. Muistisairaan 

turvallisuutta lisäävät rutiinit ja tutusti toistuvat tilanteet. Muistisairaan potilaan ohjaami-

sessa ja kohtaamisessa on hyvä huomioida kiireettömyys, rauhallisesti toimiminen, yk-

sinkertaisten ilmauksien käyttö, tarvittavan ajan anto sekä turvallinen ja rauhallinen ym-

päristö. Muistisairauden edelleen edetessä vuoro-vaikutustilanteiden onnistumisen vastuu 
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sekä toiminnan seuraukset siirtyvät enenevissä määrin läheisille ja hoitavalle henkilölle. 

(Mönkäre 2016). 

 

 

6.3 Laadukas potilasohje 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittää sen, että potilaalle on annettava selvitys 

hänen hoidon merkityksestä, terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaiku-

tuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. Terveydenhuollon henkilön tu-

lee antaa selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista 785/1992.)  

 

Kirjallisten potilasohjeiden käyttö ja niiden merkitykset ovat tarpeellisia, kun suullisten 

ohjaustilanteiden toteutusaika on vähentynyt. Tänä päivänä sairaalassaoloajat ovat vähen-

tyneet, jonka vuoksi kirjallisten ohjeiden merkitys on kasvanut. Potilaiden mielestä suul-

listen ohjeiden lisäksi ohjeet olisi hyvä olla myös kirjallisena, jolloin asiakkaalla on mah-

dollisuus tarkastella ja tukeutua niihin myös myöhemmin itsenäisesti. Kun kirjallinen 

ohje on tehokas, hyvin suunniteltu ja potilasryhmä sekä heidän oppimiskykynsä on huo-

mioitu, potilas voi käyttää ohjetta itseopiskeluun. (Kyngäs ym. 2007, 124-125.) 

 

On tutkittu, että kirjalliset ohjeet on usein tehty potilaille liian vaikeiksi, jolloin ohje ei 

välttämättä tavoita asiakasta. Kirjallista ohjetta tehdessä tulisikin kiinnittää huomiota oh-

jeen sisällölliseen ja kieliasulliseen ymmärrettävyyteen. Selkeä ja ymmärrettävä ohje ker-

too potilaalle, kenelle ohje on tarkoitettu sekä mikä sen tarkoitus on. Laadukkaaseen po-

tilasohjeeseen tulisi myös liittää yhteystiedot sekä mistä potilas saa aiheesta lisätietoja. 

Potilasohjeesta tulisi yhdellä silmäyksellä käydä ilmi, mitä ohjeessa käsitellään. Tekstissä 

potilasohjeen tekijöiden tulee kiinnittää huomiota kielen selkeyteen, termien ja sanojen 

yksiselitteisyyteen, konkreettisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Lääketieteellisiä sanoja 

käytettäessä, tulee niiden merkitys määritellä. (Kyngäs ym. 2007, 125-127.) Jo kirjallisen 

ohjeen laatimisvaiheessa potilasohje olisi hyvä antaa maallikoiden luettavaksi ja arvioi-

tavaksi, jolloin potilasohjeen laatijat tulevat tietoisiksi, mitkä asiat potilasohjeessa kai-

paavat tarkennusta (Nummi & Järvi 2012, 14-16). 

 

Laadukkaalla ja oikea-aikaisella potilasohjauksella voidaan lisätä potilastyytyväisyyttä ja 

hoidon onnistumista (Lipponen 2014, 14).  Vuonna 2009 valmistuneessa tutkimuksessa 
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havaittiin, että puutteellinen tiedon saanti ennen kaihileikkausta oli yksi yleisimmistä 

syistä potilaiden tyytymättömyyteen. Laadukas sanallinen ja kirjallinen informaatio en-

nen kaihileikkausta lisäsi potilastyytyväisyyttä kaihileikkauksen jälkeen. (Lockey 2009, 

1211.) Jaana Kaukosen tekemässä pro-gradu tutkielmassa havaittiin, että potilaiden tulisi 

saada tietoa kaihista ja kaihileikkauksesta etukäteen, jotta potilas osallistuisi hoitoon ak-

tiivisemmin. Nimenomaan kirjallisen tiedon tärkeys korostui tutkimuksessa. (Kaukonen 

2010, 2.) Kirjallisiin ohjeisiin on mahdollisuus palata uudestaan ja niitä voi käsitellä esi-

merkiksi läheisten kanssa (Lipponen 2014, 59). 
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7 TOTEUTUS 

 

 

7.1 Menetelmälliset lähtökohdat ja ratkaisut 

 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kaihileikkauksia tehdään vuosittain yli 5000. 

Leikkauksien runsaan määrän vuoksi potilaalle varattu aika Silmäkeskuksessa jää vä-

häiseksi. Työelämäpalaverissa tuli esille, että potilaan riittävälle ohjaukselle ja potilasta 

mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaamiselle ei aina ole riittävästi aikaa. Potilaita 

usein askarruttavat kysymykset ovat muun muassa seuraavanlaisia: Onko silmä saman 

värinen leikkauksen jälkeen, saadaanko silmä samalle paikalle, miltä kaihi näyttää, mikä 

on tekomykiö, mistä kaihi johtuu ja mitä leikkauksessa tehdään? Potilaille ei ole erikseen 

annettavaa ohjetta, jossa kerrottaisiin perustietoa kaihista tai kaihileikkauksesta. Terveys-

kylässä, Silmätalossa on nähtävissä posteri, jossa on esitetty 10 yleisintä kysymystä kai-

hileikkauksesta. 

 

Kun silmä- tai yleislääkäri on tehnyt lähetteen kaihileikkaukseen, Silmäkeskus kutsuu 

potilaan esitarkastukseen kirjallisella kutsulla. Ensimmäinen kasvokkainen tapaaminen 

potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä tapahtuu esitarkastuksessa. Sekä sairaanhoitajan 

että optikon vastaanottoaika potilasta kohden on 15 minuuttia. Vastaanottoajasta suurin 

osa kuluu tutkimuksia ja mittauksia tehden, joten potilasohjaukselle jää aikaa vain vähän. 

Seuraavan kerran potilaat tapaavat hoitohenkilökuntaa kasvokkain leikkauspäivänä. En-

nen kaihileikkausta, potilaat saavat postitse kotiin ohjeen kaihileikkaukseen valmistautu-

misesta. Silmäkeskuksen henkilökunta koki, että aikaa laadukkaalle potilasohjaukselle ei 

ole riittävästi. Tämä näkyy etenkin siinä, että potilaat ottavat yhteyttä puhelimitse Silmä-

keskukseen ja kysyvät heitä askarruttavia asioita kaihista ja tulevasta leikkauksesta. Hen-

kilökunta toivoo, että kaihista ja kaihileikkauksesta kertovalla potilasohjeella voitaisiin 

vähentää puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja. Laadukas perioperatiivinen potilasoh-

jaus parantaa myös potilastyytyväisyyttä ja nopeuttaa leikkauksen jälkeistä toipumista. 

 

Työelämäpalaverissa esille tuli myös suunnitteilla oleva maakunta- ja SOTE-uudistus ja 

kaihileikkauksien kilpailuttaminen, joten silmäkeskuksen tulisi voida toimia tehokkaasti 

ja kilpailukykyisesti. Maakunta- ja SOTE-uudistuksessa julkisten sosiaali- ja terveyspal-

veluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 uudelle maakunnalle. Uudistuksen on tar-

koitus astua voimaan 2020. (Valtioneuvosto 2018.) 
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Opinnäyteyömme aiheena oli tuottaa kaihileikkauksesta kertova potilasohje leikkaukseen 

tuleville potilaille. Potilasohjeen tarkoituksena on kertoa potilaalle perustietoa kaihesta 

sekä kaihileikkauksesta ja se täydentää potilaan jo saamaa suullista ohjausta. Tämän 

vuoksi opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui tuotoksellinen opinnäytetyö.  Tuotokselli-

sessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja raportointi. Opinnäytetyömme on 

rakenteeltaan yksiosainen. Tuotoksellisen opinnäytetyön keskeisiä ajatuksia ovat käytän-

nönläheisyys, tutkimuspainotteisuus, työelämälähtöisyys ja oman ammattitaidon ja am-

matillisuuden näkyminen. Työelämälähtöisyys mahdollistaa suhteiden luomisen työelä-

mään ja sen kehittämiseen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10). Koimme tärkeänä, että 

valitsimme opinnäytetyöksemme aiheen, josta on konkreettista hyötyä sairaanhoitajille ja 

potilaille.   

 

Opinnäytetyömme toteutuksena tuotimme potilasohjeen Taysin Silmäkeskukselle. Poti-

lasohjeesta muodostui kaksisivuinen A4-kokoinen paperinen tuotos. Potilasohje muodos-

tui valmiiseen Taysin potilasohje-pohjaan, johon oli valmiiksi määritelty fontti, fontin 

koko, rivivälit sekä otsikoiden paikat. Potilasohje on mustavalkoinen. Potilasohjeen va-

semmalla yläreunassa oli valmiina Taysin Silmäkeskuksen logo sekä alatunnisteessa yh-

teystiedot. Potilasohjeemme otsikoksi muodostui: ”Kaihi hoidetaan leikkauksella”. Poti-

lasohjeeseen muodostui neljä alaotsikkoa, jotka ovat: ”mikä kaihi on?”, ”kaihileikkauk-

sen kulku”, ”kaihileikkauksen jälkeen” ja ”lisätietoja”. 

 

 Alaotsikoiden alla kerromme keskeisiä asioita kaihista, kaihileikkauksen kulusta ja mitä 

tulisi ottaa etukäteen huomioon kaihileikkauksen jälkeen. Lisätietojen alle lisäsimme in-

ternetsivun, josta Tays Silmäkeskuksen toiminnasta löytyy lisää tietoa. Potilasohjees-

samme vastaamme potilaita usein askarruttaviin kysymyksiin kerronnallisesti, vastaukset 

tekstiin sisällyttäen. Korostimme huomioitavia asioita tekstistä fonttia tummentamalla. 

Käytimme tekstissä selkeää, helposti ymmärrettävää kieltä. Pidimme kappaleiden pituu-

det lyhyinä, jotta teksti ja kokonaisuus pysyvät selkeänä ja helppolukuisena. 
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7.2 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyömme prosessi käynnistyi tammikuussa 2018, jolloin valitsimme opinnäyte-

työmme aiheen. Ennen tätä olimme tutustuneet Tampereen ammattikorkeakoulun valmii-

siin opinnäytetyöaiheisiin ja valitsimme sieltä meitä molempia kiinnostavan aiheen. Ai-

hetta valitessamme meille oli tärkeää, että työstä jäisi jokin konkreettinen tuotos, jolloin 

oli luontevaa valita työksemme tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Aiheemme varmis-

tui tammikuussa 2018, jonka jälkeen helmikuussa pidimme työelämäpalaverin yhdessä 

työelämäyhteyshenkilöiden ja ohjaajamme kanssa. Työelämäpalaverissa meille selkeytyi 

opinnäytetyön tarkoitus ja tarpeet, jonka pohjalta aloimme ideoimaan ja rajaamaan opin-

näytetyömme aihetta. Helmi- maaliskuussa tästä seurasi koulussa pidetyt idea- ja suun-

nitteluseminaarit. Suunnitteluseminaariin tehdyllä opinnäytetyömme suunnitelmalla sekä 

lupalomakkeella, haimme lupaa opinnäytetyön tekoon Tampereen yliopistolliselta sairaa-

lalta. 

 

Kun lupa myönnettiin, aloimme kirjoittamaan opinnäytetyömme teoriaosuutta. Tiedon-

haussa käytimme monipuolisesti eri tietokantoja: CINAHL Complete, Duodecim – Lää-

ketieteen aikakausikirja, Lääkärin tietokannat (Terveysportti), Medic, Medline (EBSCO), 

Oppiportti Duodecim, Sairaanhoitajan tietokannat (Terveysportti), Suomen Lääkärilehti, 

PubMed ja TAMK Finna. Taulukossa 1. on esimerkkejä tiedonhauissa käytetyistä haku-

lauseista. Opinnäytetyömme lähteinä käytimme muun muassa laadukkaita tieteellisiä tut-

kimuksia, kotimaisia sekä kansainvälisiä lehtiartikkeleita. Lähteet valitsimme niiden tuo-

reuden, luotettavuuden sekä olennaisuuden perusteella. 
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TIETOKANTA HAKULAUSEET 

CINAHL Complete Elder* OR aged OR geriatric* AND counseling OR 

education* OR guidance* AND “cataract surgery” 

”preoperative education” AND cataract AND ”cata-

ract extraction” OR ”cataract surgery” 

”health education” AND cataract AND ”cataract ex-

traction” OR ”cataract surgery” 

Medic potilasohj* OR ohja* AND iäk* OR ikäänt* AND 

kaihi* 

cataract kaih* AND ”cataract extraction” kaihenpois* 

AND ”patient education handout” potilasohj* 

cataract kaih*  

TAMK finna kaihi OR kaihileikkaus 

potilasohjaus OR ”potilaan ohjaaminen” 

ikääntyn* OR iäkäs 

preoperatiivinen ohja* 

TAULUKKO 1. Tiedonhaussa käytettyjä hakulauseita 

 

Tiedonhaun lisäksi kävimme tutustumassa Taysin Silmäkeskuksen toimintaan. Pääsimme 

tutustumaan kaihileikkauspotilaan hoitopolkuun sen alusta loppuun saakka. Samalla 

haastattelimme työelämäyhteyshenkilöitä kaihileikkauspotilaan hoitopolkuun liittyen. 

Tiedustelimme myös sähköpostitse muiden Suomen yliopistollisten sairaaloiden käyttä-

miä potilasohjeita kaihileikkauspotilaan hoidossa. Vastauksia sairaaloista saimme muu-

taman, mutta ohjeiden suppeuden vuoksi jätimme ne hyödyntämättä omassa työssämme. 

Käsikirjoitusseminaari pidettiin syyskuussa 2018. Ohjauksien ja käsikirjoitusseminaa-

rissa tulleiden kehitysehdotuksien kautta olemme työstäneet työtämme eteenpäin. Teo-

riaosuuden kirjoitimme valmiiksi käsikirjoitusseminaarin jälkeen. Opinnäytetyön aika-

taulu on esitetty kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Opinnäytetyön prosessin aikataulu 

 

Aloitimme myös suunnittelemaan ja työstämään työhömme liittyvää potilasohjetta. 

Saimme potilasohjetta varten valmiin potilasohje-pohjan Taysin suunnittelijalta, jolloin 

potilasohjeemme noudattaa Taysin ohjeiden vaatimuksia. Pohjaan oli valmiiksi määri-

telty muun muassa fontti, fontin koko ja rivivälit, joten näihin emme voineet itse vaikuttaa 

tai muuttaa. Potilasohjeen ensimmäisen version valmistuttua lähetimme sen työelämäyh-

teistyökumppaneille arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Kommentoinnin jälkeen muok-

kasimme potilasohjetta sen lopulliseen muotoonsa ja lähetimme hyväksyttäväksi työyh-

teistyökumppaneillemme. Potilasohjeesta muodostui A4-kokoinen, kaksisivuinen poti-

lasohje. Ohje tehtiin mustavalkoisena, eikä tuotokseen tullut kuvitusta. Taysin Silmäkes-

kus omistaa potilasohjeen tekijänoikeudet, joka mahdollistaa tuotoksemme kopioinnin ja 

muokkaamisen. Opinnäytetyön kustannuksista olemme vastanneet itse, joita on tullut 

matkakuluista ja opinnäytetyön julkaisemisesta. Taysin Silmäkeskus vastaa potilasohjeen 

julkaisu- ja kopiointikustannuksista. 

 

Esitysseminaarit 12/2018

TAMK tutkii ja kehittää 11/2018

Opinnäytetyön palautus 11/2018

Käsikirjoitusseminaari 9/2018

Suunnitteluseminaari 3/2018

Ideaseminaari 2/2018

Työelämäpalaveri  2/2018

Aiheen vahvistuminen 1/2018
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Hyvä tieteellinen tutkimus tulee tehdä tieteellisen käytännön edellyttämillä tavoilla. Tut-

kimuksen tulee olla eettisesti hyväksyttävää ja perustua tieteellisen tutkimuskäytännön 

periaatteisiin. Keskeisiä periaatteita ovat rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus, avoimuus ja 

vastuullisuus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tiedonhankinnassa käytetty-

jen menetelmien tulee olla tiedeyhteisön hyväksymiä. Tutkimuksen pohjana tulee käyttää 

asianmukaisia ja tieteellisesti julkaistuja lähteitä. Hyvän tieteellisen tutkimuksen periaat-

teet velvoittavat kaikkia tutkimuksen tekijöitä tieteenalasta riippumatta. Tutkimusetiikka 

on läsnä koko tutkimuksen tekemisen ajan, aina ideointivaiheesta tiedottamiseen asti. Hy-

vän tieteellisen käytännön periaatteet koskevat myös pieniä tutkimuksia. Joskus tutki-

museettisten periaatteiden soveltaminen työelämälähtöisiin tutkimuksiin voi olla vaikeaa. 

(Vilkka 2015, 41-45.)  

 

Muiden tutkijoiden työtä tulee arvostaa ja heidän julkaisuihin tulee viitata asianmukai-

sella tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Tutkimusten puutteellinen viit-

taaminen sekä lähdeviitteiden väärin merkitseminen on nykyään yleistä. Huolellinen ja 

oikeaoppinen viittaaminen ja lähdeviitteiden merkitseminen osoittavat hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Jokaisen tutkimusta tekevän tulee myös välttää vilpillisiä ja epärehellisiä toi-

mintatapoja, kuten esimerkiksi toisten tekemien tuotosten vääristelyä tai niiden esittä-

mistä omanaan. (Vilkka 2015, 43-44.) 

 

Olemme noudattaneet opinnäytetyötämme tehdessämme tieteellisen käytännön arvoja ja 

periaatteita. Olemme myös toimineet ammattikorkeakoulun ohjeistusten mukaisesti. 

Olemme perustelleet aiheen valinnan ja hakeneet luvan opinnäytetyön tekoon Tampereen 

yliopistollisen sairaalalta. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Thesuksessa. Olemme välttä-

neet plagiointia eli luvatonta lainaamista. Työ etenee johdonmukaisesti ja noudattaa toi-

minnallisen opinnäytetyön rakennetta. Teoriaosa perustuu aiemmin tutkittuun tietoon 

eikä se sisällä mielipiteitämme.  
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Opinnäytetyömme lähdemateriaaleina olemme käyttäneet monipuolisesti sekä suomalai-

sia että ulkomaalaisia hoitotieteellisiä julkaisuja ja tutkimuksia. Olemme pyrkineet hake-

maan lähdemateriaaliksi mahdollisimman tuoretta ja ajantasaista tietoa. Yli 10 vuotta 

vanhoja lähteitä olemme käyttäneet harkitusti silloin kuin tieto niissä ei ole vanhentunut. 

Lähdeluettelosta löytyvät kaikki käyttämämme lähteet.  

 

 

8.2 Pohdinta, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Pohdimme, että on ollut helpottavaa, että työtä on saanut työstää yhdessä parin kanssa, 

jolloin erilaisten ajatusten ja työn ideointi on sujunut jouhevasti. Koimme, että koulussa 

käydyt seminaarit ja muiden esittämät kommentit sekä korjausehdotukset, ovat auttaneet 

meitä luomaan työstämme johdonmukaisen ja selkeän kokonaisuuden. Seminaarien li-

säksi pääsimme tutustumaan Taysin Silmäkeskuksen toimintaan ja tiloihin, jonka 

koimme myös selkeyttävän työmme tarkoitusta ja pohjaa. Tämän jälkeen oli helppo läh-

teä suunnittelemaan ja kirjoittamaan itse työtä. Silmäkeskuksen kanssa tehty yhteistyö on 

kokonaisuudessaan ollut palkitsevaa ja sieltä olemme saaneet tukea ja apua työssämme 

kohtaamiimme ongelmiin. 

 

Koimme opinnäytetyötä tehdessä haasteeksi sen, ettemme juurikaan päässeet työstämään 

työtä yhdessä omien elämäntilanteidemme vuoksi. Opinnäytetyömme prosessin aikana 

meillä tuli myös kesätauko opinnäytetyön suhteen, molempien ollessa kesätöissä eri paik-

kakunnilla. Syksyllä työskentelyymme toi haastetta eri aikataulut opintojen suhteen, jol-

loin yhteistä aikaa muun muassa opinnäytetyön ohjaukseen oli haastavaa löytää. Koko-

naisuudessaan opinnäytetyömme onnistui haasteista huolimatta hyvin. Olemme kehitty-

neet yhdessä opinnäytetyön prosessin aikana. Mielestämme yhteistyö- ja ongelmanrat-

kaisutaidot ovat ominaisuuksia, joissa olemme etenkin kehittyneet opinnäytetyötämme 

työstäessä. Tulevaisuudessa vastaavanlaisten projektien työstämisessä kiinnittäisimme 

huomiota enemmän ajankäyttöön ja siihen, että meillä olisi mahdollisuus jatkuvaan työs-

tämiseen. 

 

Tavoitteenamme oli luoda laadukas potilasohje, jonka ikääntynyt, heikkonäköinen tai 

mahdollisesti muita erityispiirteitä omaava potilas kykenee ymmärtämään. Muina tavoit-

teinamme oli edistää potilasturvallisuutta sekä oppia itse, kuinka potilasohjeiden avulla 

vaikutetaan hoidon kulkuun ja sen onnistumiseen. Koemme, että olemme saavuttaneet 
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tavoitteemme hyvin. Kävimme runsaasti erilaisia lähdemateriaaleja lävitse ja pereh-

dyimme laajasti ikääntyneen potilaan ohjauksen erityistarpeisiin. Uskomme, että olemme 

pystyneet tuomaan keskeisimmät asiat työmme tuotokseen eli mitä ikääntyneen potilaan 

ohjauksessa tulee ottaa huomioon, jotta se edistää potilaan potilasturvallisuutta ja edistää 

potilaan hoidon kulkua ja onnistumista.  Sen kautta, että olemme ymmärtäneet ja konk-

reettisesti nähneet kaihileikkauspotilaan hoitopolun kokonaisuudessaan, olemme voineet 

tuotoksellamme luoda potilasturvallisuutta ja hoidon onnistumista. 

 

Tutkimamme tiedon perusteella, kaihileikkaukseen tuleva potilas hyötyy ennakkoon an-

netusta kirjallisesta potilasohjeesta. Potilasohjaus tutkitusti vähentää potilaiden yksinäi-

syyden tunnetta, ahdistuneisuutta sekä masentuneisuutta. Se myös vähentää sairauteen 

liittyviä uusiutuvia oireita, hoitokäyntejä, sairauspäiviä sekä lääkkeiden käyttöä. Laadu-

kas informaatio myös vähentää yhteydenottoja ennen leikkausta hoitavaan yksikköön. 

Koemme tämän työn tärkeäksi, sillä kohderyhmä silmäkeskuksessa on pääosin ikäänty-

nyttä väestöä, joille tänä päivänä internetin käyttö voi olla haasteellista. Tulevaisuudessa 

tilanne voi olla täysin erilainen sillä tietotekniikan käyttö yleistyy koko ajan. Näin ollen 

uskommekin, että paperisten ohjeiden käyttö tulee vähentymään.  

 

Kaihi on yleisin leikkausta vaativa silmäsairaus maailmassa ja Suomessakin kaihileik-

kauksia tehdään kymmeniä tuhansia. Yleisyytensä vuoksi on tärkeää, että kaihista ja kai-

hileikkauksesta on saatavilla informaatiota monille eri potilasryhmille. Tutkimamme tie-

don perusteella, heikkonäköisille suunnatun painetun tekstin tulisi olla riittävän suurta ja 

selkeää. Tampereen yliopistollisella sairaalalla on kuitenkin valmis potilasohjepohja, jo-

hon kaikki sairaalan potilasohjeet kirjoitetaan. Potilasohjauksen kehittämiseksi ehdottai-

simmekin, että Silmäkeskuksen potilasohjeet olisivat saatavilla erityisesti heikkonäköi-

sille suunnitellulla ulkonäöllä. Potilasohjeet voisivat olla myös kuunneltavissa Silmäkes-

kuksen internetsivuilla.  
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