
Tervetuloa opiskelemaan 
Oulun Yliopistollisen 

sairaalan silmätautien 
poliklinikalle 
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Tämä perehdytyskansio toimii oppi-
misen tukena koko harjoittelun ajan ja 
se on tehty projektityönä yhteistyössä 
silmätautien poliklinikan, Kemi-Tornion 
Ammattikorkeakoulun sekä sairaan-
hoitajaopiskelijoiden Anne Sutisen ja 
Merja Suvivaaran kanssa marraskuussa 
2012. 
 
Antoisia opiskeluhetkiä sinulle, toivoo 
silmätautien poliklinikan henkilökunta. 
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Silmätautien poliklinikan 
potilaat 

• Poliklinikalla hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirinpotilaita, jotka tarvitsevat 
erikoissairaanhoitoa. Potilaita tulee myös 
Kainuun, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan 
sekä Lapin sairaanhoitopiireistä 

• Suurin osa potilaista sairastaa (80%) 
glaukoomaa, silmänpohjan ikärappeumaa, 
diabeettistä silmäsairautta tai kaihia. 

• Silmäpoliklinikan asiakasmäärä kasvaa 
väestön ikääntyessä.  
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Silmätautien poliklinikan 
potilasmäärät 

• Silmätautien poliklinikalla käy päivittäin 120-
150 potilasta saattajineen. 

• Poliklinikka toimii päiväsaikaan  silmätautien 
päivystyspoliklinikkana. Päivystyspotilaita on 
noin 180 kuukaudessa. 

• Potilasmäärä vuonna 2011 oli 33 236 
henkilöä 

• Potilaiden ikäjakauma kuvio 1. 
 

Kuvio 1. 

työikäiset 

ikääntyneet 

lapset 
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Silmätautien poliklinikan 
lähetemäärien kasvu  

• Lähetemäärät ovat jatkuvassa 
kasvussa.  

• Kuvio 2. esittelee vuosien 2009-2011 
lähetemäärien kasvun 
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Lähetemäärät 
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Henkilökuntarakenne 

Työyhteisöön kuuluvat: 
• 1 osastonhoitaja  
• 1 apulaisosastonhoitaja  
• silmälääkäreitä 
• 14 sairaanhoitajaa  
• 5 perus- tai lähihoitajaa  
• 4 osastonsihteeriä  
• 3 kuntoutusohjaajaa 
• 1 näönkäytönohjaaja  
• 2 valokuvausinsinööriä  
• 2 valokuvaajaa  
• 2 valokuvauslaboranttia  
• optikko 

6 



Silmätautien poliklinikka 
oppimisympäristönä 

Ilmoittautumistila 

Tästä alkaa potilaan 
hoitopolku poliklinikalla 

7 



Silmätautien poliklinikan 
oppimisympäristöt 

• Karsastuspoliklinikalla hoidetaan silmän eri asentovirheitä. 
Pääsääntöisesti karsastuspoliklinikalla asioi lapsipotilaita.  

• Glaukoomapoliklinikalla hoidetaan erilaisia 
glaukoomamuotoja sairastavia potilaita. Glaukooma on 
sairaus, jossa liian korkea silmänpaine aiheuttaa näköhermo- 
ja näkökenttävaurioita. Glaukoomaa on noin 50 erilaista 
tautimuotoa.  

• Retinapoliklinikalla hoidetaan erilaisia verkkokalvon 
sairauksia 

• Diabetespoliklinikan potilailla on diabeteksen aiheuttamia 
liitännäissilmäsairauksia. Esimerkkinä diabeettinen 
retinopatia. Diabeteksen aiheuttama sokeutuminen on 
nykyisin työikäisten yleisin sokeutumisen syy 
teollisuusmaissa. 

• Neuro-oftalmologian poliklinikan potilaista noin 40 %:lla on 
näköhermonsairaus tai jokin muu neurologisesta syystä 
johtuva silmäoire.  

• Yleisoftalmologian poliklinikalla hoidetaan 
yleissilmätauteihin kuuluvia potilaita, esimerkiksi reuman 
liitännäissilmäsairauksia sairastavia potilaita. Näistä reuman 
liitännäissairauksista voidaan mainita kuivasilmäisyys ja iriitti 
eli värikalvontulehdus. (Hietanen, Hiltunen & Hirn 2005.) 

• Silmätautien poliklinikan lisäksi silmäklinikkaan kuuluu 
silmätautien päiväyksikkö 24, näkökeskus ja 
silmäleikkaussali. 

• Näistä yllä mainituista silmäsairauksista ja niiden hoidosta 
voit lukea lisää perehdytyksen alussa saamastasi 
Taskukonsultti 2011-opaskirjasesta.  
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Taskukonsultti 
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Pohjapiirros 
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Silmälääkärin 
vastaanottohuone 

• Näkymä silmälääkärin vastaan-
ottohuoneesta 
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Silmätautien poliklinikan 
valokuvaamo 

• Silmätautien tutkimuksista suuren 
osan muodostavat silmien ja 
silmäpohjan kuvantaminen. Kuvassa 
erilaisia kuvauslaitteita. 
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Näkökenttätutkimushuone 
Kuvissa näkökentän tutkimuslaitteita 

Goldmann-perimetri Humprey-perimetri 
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Karsastushoitajan huone  

• Tässä huoneessa tutkitaan 
enimmäkseen lapsipotilaita 
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Neuro-oftalmologin 
vastaanottohuone 

• Täällä neuro-oftalmologi tutkii 
neurologisista syistä johtuvia 
silmäsairauksia. 
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Laserhuone 

• Laserilla hoidetaan esimerkiksi 
jälkikaihia ja glaukoomaa 
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Lasiaisinjektiosali 

• Lasiaisinjektioilla hoidetaan 
erilaisia silmänpohjan sairauksia  
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SILMO 

• SILMO on silmätautien 
poliklinikan liikkuvayksikkö, 
joka on ollut käytössä yli kuusi 
vuotta. SILMO:ssa tehdään 
silmätutkimuksia diabeetikoille 
ja glaukoomapotilaille. 
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SILMO:n toimintaa  

• SILMO vaunun toiminta-ajatuksena on 
viedä tutkimuspalvelut potilaan 
kotikuntaan. Toiminta-alueena on  
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
jäsenkunnat.  

• Potilaista diabeetikot ovat 
terveyskeskuksen hoidon piirissä. Heille 
SILMO:ssa suoritetaan silmäkuvaus, kuva-
analyysi ja tarvittaessa heidät ohjataan 
jatkohoitoon silmätautien poliklinikalle.  

• Silmätautien poliklinikan 
glaukoomapotilaat voivat käydä 
SILMO:ssa kontrollikäynnillä, jolloin heille 
tehdään näkökenttä- ja 
kuvantamistutkimukset. Lisäksi SILMO:ssa 
tehdään potilaille silmänpaineen 
mittauksia.  

• SILMO:n toiminta on osaltaan auttanut 
hoitotakuun toteutumisessa diabetes- ja 
glaukoomapotilailla toiminta-alueellaan. 
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TUTKIMUSVÄLINEET 
biomikroskooppi 

• Silmälääkärin päätutkimusväline 

• Biomikroskoopilla  (kuvassa etualalla) 
tutkitaan mm. silmän rakenteita 
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TUTKIMUSVÄLINEET 
Teller 

• Tellerin avulla tutkitaan pienten 
lasten ja kehitysvammaisten lasten 
näöntarkkuutta. 

• Teller sijaitsee karsastushuoneessa 
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Silmätautien poliklinikan 
työtehtävät 

• Poliklinikalla hoitotyötä tehdään moni-
ammatillisina tiimeinä ja työ koostuu potilaan 
neuvonnasta, ohjauksesta ja potilaiden asioiden 
hoitamista muiden yhteistyötahojen kanssa.  

• Poliklinikkatyöskentely vaatii kokonaisvaltaista 
potilaiden tarpeiden tunnistamista, 
suunnitelmallisuutta, priorisointi-, koordinointi- ja 
päätöksentekokykyä vaihtelevissa tilanteissa.  

• Näiden taitojen lisäksi opiskelija voi perehtyä 
erilaisiin silmäsairauksiin, erilaisten 
silmäpotilaiden hoitamiseen, opetukseen ja 
ohjaukseen. 

• Hoitotyössä pyritään turvaamaan silmäpotilaan 
hoidon jatkuvuus.  

• Opiskelija voi siis kartuttaa työharjoittelun aikana 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri 
yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.  

 
(Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2012.) 
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Poliklinikalla työskentelevien 
työnjakotaulu 

Lyhenteet: 
• Kars = karsastushuone 
• Ouka = Oulun kaupungin vastaanotto 
• Eval = erikoistuvan lääkärin vastaanotto 
• Kentät = näkökenttätutkimushuone 
• Avastin = lasiaisinjektiosali 
• Glh = glaukoomahoitaja 
• Amanuenssi = harjoittelevan lääkärin vastaanotto 
• Kahden kirjaimen yhdistelmät = erikoislääkärin etunimi + sukunimi 
• Opisk = sairaanhoitajaopiskelija 
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SILMÄLÄÄKKEET 
 Mustuaisten laajennukseen käytettävät tipat 
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Oftan Tropicamid® 5mg/ml 

silmätipat, liuos 
 

Oftan Tropicamid® tippojen 
vaikuttava- aine on tropikamidi. 
Sitä käytetään mustuaisten 
laajentamiseen silmäpohjan-
tutkimusta varten. Laajennuksen 
kesto on 1-6 tuntia.  
 
Tropikamidia vaikuttaa 
keskushermostoon, jonka vuoksi 
sen käytössä tulee noudattaa 
varovaisuutta lapsipotilaiden 
kohdalla. 
 
Tropikamidin vaikutusta 
verenkiertoon voidaan estää 
painamalla silmän sisäkulmaa 
heti tipan annon jälkeen noin 
minuutin ajan.  
 
Tropikamidi saattaa aiheuttaa 
häikäistymistä ja heikentää 
joidenkin potilaiden lähinäköä. 
Autolla ajoa suositellaan vasta 
kun nämä oireet ovat hävinneet. 
Avattu pullo säilyy 28 päivää 
huoneenlämmössä.  
(Pharmaca Fennica 2012.) 
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Oftan Metaoksedrin 

100mg/ml silmätipat, liuos 
 

Oftan Metaoksedrin® -
liuoksen vaikuttavana 
aineena on 
fenyyliefriinihydrokloridi.  
Sitä käytetään mustuaisten 
laajentamiseen silmäpohjan 
tutkimusta varten. 
Laajennuksen kesto on 5-7 
tuntia.  
Oftan Metaoksedrin®-liuosta 
ei suositella käytettäväksi 
lapsilla eikä raskaana oleville. 
Sitä ei voida käyttää potilailla, 
joilla on vaikeita 
rytmihäiriöitä.  
Tippojen vaikutusta veren-
kiertoon voidaan estää 
painamalla silmän sisäkulmaa 
heti tipan annon jälkeen noin 
minuutin ajan.  
Tipat voivat aiheuttaa 
häikäistymistä, joten autolla 
ajoa suositellaan oireiden 
väistymisen jälkeen. Avattu 
pullo säilyy 28 päivää, liuos 
on valon herkkä.  
(Pharmaca Fennica 2012.) 
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Oftan Syklo®10mg/ml 

ja Oftan Syklo® 5mg/ml 
 Oftan Syklo® -liuoksen vaikuttavana aineena 

on syklopentolaattihydrokloridi 10 mg/ml. 
Tätä vahvuutta käytetään aikuisilla 
mustuaisten laajentamiseen silmänpohjan- 
tutkimusta varten. Laajennuksen kesto on 1 
vuorokausi. Lähinäkö palautuu 6-12 tunnissa.  

Tippojen vaikutusta verenkiertoon voidaan 
estää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan 
annon jälkeen noin minuutin ajan.  

Ei suositella alle 3 kuukauden ikäisille lapsille. 
Tippojen haittavaikutuksena on, että se 
aiheuttaa valonarkuutta ja voi näin ollen 
haitata koneiden sekä laitteiden käyttöä.  

 

Oftan Syklo® -liuoksen vaikuttavana aineena 
on syklopentolaattihydrokloridi 5 mg/ml.  
Tätä vahvuutta käytetään lapsilla mustuaisten 
laajentamiseen silmänpohjan- tutkimusta 
varten. 

Tippojen kirvelemisen tunteen vähentä-
miseksi voidaan käyttää puudutetippoja 

( Oftan Obucain®) ennen Oftan Syklon® 
käyttöä.  

Avattu pullo molemmissa vahvuuksissa säilyy 
28 päivää huoneenlämmössä.  

(Pharmaca Fennica 2012.) 
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SILMÄLÄÄKKEET 
Yleisimmät puudutukseen käytettävät silmätipat: 
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Oftan Obucain® 4mg/ml 

silmätipat, liuos 
 

Oftan Obucain® – 
liuoksen vaikuttavana 
aineena on 
oksibuprokaiinihydroklo-
ridia 4 mg/ml. 
Tippoja käytetään silmän 
pinta-puudutukseen 
erilaisten tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteiden 
yhteydessä.  
Vaikutus alkaa noin 
viiden minuutin kuluttua 
ja häviää noin tunnin 
kuluessa.  
Avattu pullo säilyy 28 
päivää huoneen-
lämmössä.  
(Pharmaca Fennica 
2012.) 
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Oftan Flurekain® silmätipat, 

liuos 
 

Oftan Flurekain® – liuoksen 
vaikuttavina aineina ovat 
Oksibuprokaiinihydrokloridi 
3 mg/ml ja 
fluoreseiininatrium 1,25 
mg/ml.  
Sitä käytetään silmän-
paineen mittaamisessa 
silmänpinnan puudutteena.  
Tippojen värjäävän 
vaikutuksen avulla voidaan 
tutkia myös sarveiskalvon 
epiteelivaurioita.  
Silmänpinnan puudutuksen 
vaikutus alkaa minuutissa ja 
vaikuttaa noin tunnin ajan.  
Avattu pullo säilyy 14 päivää 
huoneenlämmössä, liuos on 
valon herkkä.  
(Pharmaca Fennica 2012.) 
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SILMÄLÄÄKKEET 
Muut tutkimuksissa käytettävät silmätipat: 

Oftaquix® 5mg/ml silmätipat, liuos (kuvassa vasemmalla) 
 
Oftanquix® – liuoksen vaikuttavana aineena on levofloksasiini 5mg/ml. 
Sitä käytetään bakteerien aiheuttamien silmäinfektioiden 
paikallishoitoon. Lisäksi sitä käytetään toimenpiteiden yhteydessä 
antibioottiprofylaksiassa. Sitä ei suositella alle 1-vuotialle lapsille. Avattu 
pullo säilyy 4 viikkoa, tiiviisti suljettuna, liuos on valon herkkä.  
  

Voltaren Ophtha® 1mg/ml silmätipat, liuos (kuvassa oikealla) 
 
Voltaren Ophtha®-liuoksen vaikuttavana aineena on diklofenaakkinatrium 
1mg/ml. Tippoja käytetään aikuisilla silmän kirurgisten toimenpiteiden 
yhteydessä. Kaihileikkauksissa tipat estävät mustuaisen supistumistilaa. 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi tippoja käytetään silmän kivunhoitoon 
ja ehkäisemään infektioita erilaisten toimenpiteiden ja hoitojen 
yhteydessä. Tipat saattavat aiheuttaa näön hämärtymistä eli autolla ajoa 
on syytä välttää kunnes oireet häviävät. Avattu pullo säilyy kuukauden 
huoneenlämmössä. (Pharmaca Fennica 2012.) 
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Oftan Chlora® 10mg/g, silmävoide 

Oftan Chlora® -silmävoiteen 
vaikuttava aine on kloramfenikoli 
10mg/g.  
 
Sitä käytetään bakteerien 
aiheuttamissa silmä-
tulehduksissa ja niiden 
ehkäisemisessä.  
 
Tämän lisäksi voidetta voidaan 
käyttää silmän erilaisten 
hoitojen ja toimenpiteiden 
yhteydessä infektion ehkäisyssä.  
 
Silmävoiteen käyttö voi 
hetkellisesti sumentaa 
näkökykyä, jonka aikana autolla 
ajoa ei suositella.  
Avattu pullo säilyy  28 päivää.  
 
(Pharmaca Fennica 2012.)  
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TOIMENPIDEVÄLINEET 
kyyneltiehuuhteluvälineet 

• Kaarimalja 
• NaCl-pullo 
• Läpivetokorkki 
• Ruisku 
• Kyyneltiehuuhteluneula 
• Bryyli (kyynelkanavalaajennin) 
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TOIMENPIDEVÄLINEET 
rikanpoistovälineet 

• Rikkapora + terä 
• Rikkaneula 
• Obucain® 
• Oftan Chlora® 
• Monoculusvälineet eli harsotaitokset + 

merirosvolappu  
 (monoculus=yhden silmän peittävä sidos) 
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TOIMENPIDEVÄLINEET 
sarveiskalvon-ompeleiden 

poistovälineet 

• Pinsetit 

• Kertakäyttöterä 

• Obucain® 

• Oftan Chlora® 
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TOIMENPIDEVÄLINEET 
Lasiaisinjektiovälineet 

Välineet asetetaan steriilille pöydälle 

• Steriililiina 

• Steriilireikäliina 

• Steriilit harsotaitokset 

• Invitria (lasiaisinjektion ohjausväline) 

• Neula 
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Seuraavilla sivuilla on 
potilaan ohjaukseen 
liittyvää materiaalia 
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Opiskelijan oikeudet 

Opiskelija: 

• saa harjoittelun ajaksi nimetyn 
ohjauksesta vastaavan hoitajan 

• osallistuu silmätautien poliklinikan 
toimintaan tavoitteiden mukaisesti 
osana moniammatillista työryhmää 

• saa ohjausta kaikilta työyhteisön 
jäseniltä ja kohdellaan tasavertaisesti 

• antaa palautetta saamastaan 
ohjauksesta 

• saa olla opiskelijan roolissa 

• voi esittää kehittämisehdotuksia 
työyksikön toimintaan 

• saa palautetta ja arviointia tavoitteiden 
toteutumisesta ja oppimisesta 

38 



Opiskelijan velvollisuudet 

Opiskelijan tulee: 
• muistaa salassapitovelvollisuus!!! 
• noudattaa hyvää hygieniaa ja 

aseptiikkaa hoitotyössä 
• käyttää harjoittelun aikana 

henkilökorttia 
• olla aktiivinen, oma-aloitteinen ja 

hakeutua oppimistilanteisiin 
• muistaa eettinen toiminta hoitotyössä 
• ilmoittaa sairastumisesta silmätautien 

poliklinikalle, puh. nro. 08-315 3300 
• pitää salassa tunnukset 

potilasjärjestelmä Eskoon 
• kerätä palautetta vihkoon tai 

palautelomakkeeseen 
• harjoittelun päättyessä antaa palautetta 

CLES-opiskelijan palauteohjelmaan 
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Ruokailu ja tauot 

• Poliklinikalla voi syödä omia eväitä 
kahvihuoneessa 

• Ruokailla voi myös 
henkilöstöravintola Kotkassa, ma-pe 
klo: 10.30-13.30 

• Henkilöstöravintola Kotkassa 
lounaan ja kasvislounaan kelatuettu 
hinta on korkeakouluopiskelijoille 
2,70 € (Muista opiskelijakortti!) 

• OAMK opiskelijat voivat ruokailla 
myös koululla 

• Kahvi/teetauolla voi käydä 
poliklinikan kahvihuoneessa 
tuomalla maksuksi 1 kahvipaketti/kk 
tai omat teepussit. 

• Tupakointi  on työaikana KIELLETTY. 
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Pukeutuminen 
• Silmätautien poliklinikalla työskennellään 

työasussa 
• Työasulla välitetään luotettava ja 

turvallinen kuva ammattihenkilöstöstä 
• Työasun tarkoituksena on suojata potilasta 

mahdolliselta tartunnalta. Suojavaatteen 
käytöllä hoitaja suojelee myös itseään.  

• Työasu vaihdetaan riittävän usein ja aina 
tarpeen vaatiessa 

• Vaatteet vaihdetaan pukuhuoneessa, 
kaapin avaimen saa B2:n aulan 
rekisteröintipisteestä harjoittelun alussa 

• Työasut saa keskitetyistä 
Cliinijakelupisteistä 

• Työjalkineiden valinnassa tulee ottaa 
huomioon jalkineiden turvallisuus- ja 
työsuojelulliset ohjeet 

• Laukkukaapin avaimen saat silmätautien 
poliklinikalta 

• Hajusteiden käyttäminen on kielletty 
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Palautelomakkeita 
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