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Leikkaussaleissa käytetään röntgensäteilyä päivittäin. Leikkaukset, joissa
röntgensäteilyä tarvitaan, ovat yhä monimutkaisempia ja edellyttävät
säteilysuojelun perustoimintatapojen noudattamista. Säteilylaissa määritellään
työperäisen säteilyaltistuksen annosrajat ja henkilökohtainen annosmittaus. Siksi
säteilysuojelun keskeisten perustoimintatapojen tunteminen on tärkeää
moniammatillisen leikkaussalihenkilökunnan työturvallisuuden kannalta.
Tässä artikkelissa kuvataan tekijöitä ja toimintatapoja, jotka vaikuttavat
henkilökunnan säteilyaltistukseen leikkaussalissa [1] ja ovat moniammatillisen
leikkaussalihenkilökunnan työturvallisuuden kannalta olennaisia (kuva 1). Artikkeli
perustuu opinnäytetyöhön, joka toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sisältäen
viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistut artikkelit.

KUVA 1. Leikkaussalitiimin tulee leikkaustoiminnan lisäksi tuntea säteilysuojelun keskeiset
toimintatavat (kuva: Anna Shvets/Pexels.com)

Säteilyn käytön perustoimintatavat
Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan säteilysuojelun perustoimintatavat
toteutuvat, kun leikkaussaleissa käytetetään läpivalaisua (kuva 2). Lähes kaikissa
tutkimuksissa todettiin etäisyyden olevan tärkein säteilyaltistuksen vähentäjä (esim.
[2] [3]). Useassa tutkimuksessa todettiin myös, että oikein käytetyt henkilökohtaiset
säteilysuojat vähentävät merkittävästi henkilökunnan säteilyaltistusta (esim. [2] [4]).

KUVA 2. C-kaaren käyttö on oleellinen osa leikkaussalin toiminnassa (kuva:
Pixabay/Pexels.com)

Kirjallisuuskatsauksen avulla löytyi tutkimuksia, joissa selvitettiin liikuteltavan
läpivalaisulaitteen eli C-kaaren teknisten ominaisuuksien vaikutusta henkilökunnan
säteilyaltistukseen. Kuva-alan kollimoinnilla eli pienentämisellä voidaan pienentää
kirurgin saamaa säteilyannosta 35 %, mutta samalla pienenee myös kirurgin
mahdollisuus tarkastella kohdetta [5].
Putkijännitteen eli kV:n nostaminen puolestaan lisää henkilökunnan säteilyannosta,
koska se lisää röntgensäteiden tunkeutumistehoa ja sirontasäteilyä potilaan
ympärillä [6]. Jatkuva läpivalaisu aiheuttaa suurta säteilyannosta sekä potilaalle että
henkilökunnalle, mutta säteilyn pulssauksella eli katkaisulla molempien
säteilyannosta saadaan vähennettyä. [5]
Säteilyn käytön ammattilaiset tuntevat edellä olevat säteilyn käytön
perustoimintatavat. Leikkaussalissa työskentelee kuitenkin myös sairaanhoitajia, eri
alojen erikoislääkäreitä ja lääkintävahtimestareita, joiden tieto säteilyn
käyttäytymisestä voi olla puutteellista. On tärkeää, että jokainen leikkaussalissa
työskentelevä ymmärtää säteilyn käytön perustoimintatapojen noudattamisen
suuren käytännön merkityksen työntekijöiden säteilyaltistuksen vähentämisessä.

Uusia näkökulmia säteilyaltistuksen
vähentämiseksi
Kirjallisuuskatsauksen avulla löytyi tutkimuksia myös uusista näkökulmista
henkilökunnan säteilyaltistuksen vähentämiseksi. Stirton ym. tutkimuksessa selvisi,
että yhteisten termien puute C-kaaren liikkeissä aiheuttaa leikkausten aikana
sekaannuksia, jotka johtavat potilaan ja henkilökunnan ylimääräiseen
säteilyaltistukseen [7].
Leikkaussalin rakenteellisilla ominaisuuksilla näytti olevan myös vaikutusta
henkilökunnan säteilyaltistuksen määrään. Delgado-Lopézin ym. tutkimuksessa
selvitettiin leikkaussaliuudistuksen vaikutusta henkilökunnan säteilyaltistukseen.
Tutkimuksessa leikkaussali muutettiin neliön muotoisesta suorakaiteen
muotoiseksi, ja seiniin asennettiin käännettäviä lyijysuojia. Muutoksen jälkeen
henkilökunnan säteilyannokset pienenivät, koska etäisyyden hyödyntäminen
säteilynkäyttötilanteissa mahdollistui. [8]
Leikkauspöydän kiinteät lyijysuojat tulee suunnitella niin, että ne ovat helposti
käytettävissä molemmin puolin pöytää. Jos kiinteät lyijysuojat ovat
epäkäytännölliset tai vaikeuttavat työskentelyä, ne jäävät helposti käyttämättä. Jos
suojia ei käytetä asianmukaisesti, nousee myös henkilökunnan säteilyaltistus. [9] [8]

Säteilysuojelun perusperiaatteet toteutuvat
leikkaussalissa
Röntgensäteilyä hyödyntävien laitteiden teknisillä ominaisuuksilla on suuri vaikutus
koko leikkaussalin henkilökunnan säteilyaltistukseen. Tämän vuoksi säteilyä
käyttävän tulisi tuntea, miten säteilyaltistus voidaan pitää mahdollisimman
alhaisena hyödyntäen röntgenlaitteiden teknisiä ominaisuuksia ja yhteisiä
toimintatapoja. Henkilökunnalla tulee olla myös ajantasaiset tiedot siitä, miten
henkilökunta voi itse vähentää säteilyaltistustaan.

Röntgensäteilyä hyödyntävien laitteiden kehitys on jatkuvaa. Uusia keksintöjä ja
uudistuksia tulee nopeasti ja niiden vaikutuksista säteilyaltistukseen tarvitaan
jatkuvaa tutkimusta leikkaussalihenkilökunnan säteilyaltistuksen pitämiseksi
mahdollisimman pienenä.
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läpivalaisua. Sitä tuotetaan useimmiten liikuteltavalla läpivalaisulaitteella eli C-kaarella.
Leikkaukset, joissa läpivalaisua käytetään, ovat nykyisin yhä monimutkaisempia. Lisäksi
niissä käytetään aiempaa enemmän säteilyä, aiheuttaen yhä pidempiä läpivalaisuaikoja.
Tällöin moniammatillisessa leikkaussalitiimissä työskentely edellyttää työturvallisuuden
näkökulmasta huolellista säteilysuojelun perustoimintatapojen noudattamista. Työperäisen
säteilyaltistuksen annosrajat ja henkilökohtainen annosmittaus määritellään säteilylaissa.
Tässä julkaisussa kuvataan tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilökunnan säteilyaltistukseen
leikkaussalissa. Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön, joka toteutettiin kirjallisuuskatsauksena
sisältäen viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistut aihepiirin artikkelit.

