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}  Muutokset viimeisen 10 vuoden aikana 
◦  fysioterapia keskittynyt päiväkirurgiassa enemmän 

ortopedisiin toimenpiteisiin 
}  Leikkausmäärien muuttuminen 
◦  varsinkin laparoskooppiset leikkaukset lisääntyneet 

}  Potilaiden tietoisuus ja tiedonsaanti 
◦  parantunut, tuo tilanteisiin sekä positiivista että 

hieman negatiivistä sävytettä (internet)  
}  Potilaiden erilaisuus 
◦  ikä, sukupuoli, terveystilanne (BMI, perussairaudet), 

kulttuurierot ym.  > yksilöllisyys 
◦  ääripäät 
 
 
 



• hengitys 
• verenkierto Pneumoperitoneum 

• Trendelburg / anti-
Trendelburg 

• hengitys 
• verenkierto 

Asento 

• kivun kokeminen Haavat 

Hengitys 
• keuhkojen 
myötäävyys 
pienenee 

• pallea nousee 
• ventilaatiotarpeen 
suureneminen 

• ilmatiepaineiden 
nousu 

• keuhkotuuletus 
huononee 
• respiratorinen 
asidoosi 

Verenkierto 
• verenpaineen 
nousu 

• sydämen 
minuuttivirtaus 
heikkenee 

• vatsaontelon 
elinten 
verenkierto 
heikkenee 

• alaraajojen 
laskimovirtaus 
vähenee 
(tromboosiriski) 

Kipu 
• subjektiivista 
• psyyke, aiempi 
kipukokemus, ikä, 
kulttuuri 

• haavat pieniä, 
lihasvauriot 
vähäisempiä  (vrt. 
avo) 

• palleaärsytys > 
hartiapistos 





Fyysinen ohjaus Psyykkinen ohjaus 

}  Hengitys,verenkierto 
 

}  Kaikki muu 
 
◦  aikaisemmat kokemukset 
◦  anestesia 
◦  palautuminen 

toimenpiteestä 
 
Ø ei lisätä potilaan 

jännittyneisyyttä enempää 
Ø rentous 
Ø yksilöllisyys 
Ø ”ei liikaa tietoa” (potilaan 

vastaanottokyky) 

 

Ohjeita leikkaukseen tulevalle potilaalle 
 
Toimenpiteen aikana verenkierto hidastuu ja keuhkotuuletus pienenee.  
Jotta toipuisit leikkauksesta mahdollisimman hyvin, huomioi seuraavat ohjeet 
 

• Ennen leikkausta voit liikkua osastolla normaalisti. 
• Aloita alla olevat hengitysharjoitukset ja pumppaavat liikkeet heti leikkauksen jälkeen 
heräämössä ja tee harjoituksia vuodelevon aikana. 

 
 
HENGITYKSEN TEHOSTAMINEN 
 
Hengitä rauhallisesti nenän kautta keuhkot 
täyteen ilmaa ja suun kautta rennosti ulos siten  
että pallea selkeästi nousee ja laskee. 
Toista syviä hengityksiä muutamia kertoja tunnissa.  
 
Pallealihas on tärkein sisäänhengityslihas ja sen  
toimiessa vatsanpeitteet kohoavat ja laskevat.  
Hengityksen tehostaminen ja tehokas yskiminen helpottavat myös leikkauksen jälkeisen liman  
irtoamista ja poistumista keuhkoista. Yskimisen aikana voit painaa esim. tyynyä leikkausalueen kohdalla.  
 
 
VERENKIERRON VILKASTUTTAMINEN 
 
Tee pumppaavat liikkeet tehokkaasti ja reippaassa tahdissa, kymmeniä toistoja kerralla. 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
Sormien ja kyynärpäiden koukistus –ojennus Nilkkojen koukistus – ojennus 



Heräämöseuranta 

Leikkauksesta palautuminen – 
kuntoutusohjeet 

Liikkuminen 

Kotiutuminen 

Kirjaaminen toimenpidepäivänä  



}  Yhteistyö sairaanhoitajien ja lääkärien kanssa 
◦  heräämöhoitajat avainasemassa 
 

}  Preohjeiden kertaamista 
◦  hengitys- ja verenkierto 
 

}  Kivunhoito 
◦  asento, kylmä, hengitys 
 

}  Tarkkailu 
◦  oireiden mukainen hoito 
◦  yhteistyö 
 



Kirurgin tekemä leikkauskertomus 
• toimii raamina kuntoutusohjeille  
• ponnistelukiellot ym. rajoitukset täytyisi löytyä sieltä  
• leikkauskertomuksissa eroavaisuuksia juuri jatkohoito-osiossa. 

Kirjalliset ohjeet 
• yhteneväinen ohjaus osastoilla, vältetään ristiriitoja eri ammattikuntien välillä 
• laatu, luottamus 
• ei unohdeta yksilöllisyyttä 

Miksi ? 
• potilaan muisti rajallinen 
• kustannustehokkuus (vrt. ortopedinen leikkaus) 

Yleisimmät kysymykset fysioterapeutille 
• perusliikkuminen 
• harrastukset 
• autolla ajo 
• yskä, aivastus 
• taakat  
• seksi 



Maalaisjärki mukana 

 

SAPPILEIKKAUSPOTILAS – OHJEITA KUNTOUTUMISEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kotiutumisen jälkeen liiku päivittäin kivun sallimissa rajoissa ja lisää 
matkaa vähitellen. Kohtuullinen liikunta parantaa kudosten 
hapensaantia, nopeuttaa paranemista sekä vähentää liikkuvuutta 
vaikeuttavan arpikudoksen muodostumista.  

- Ponnistelukiellon aikana vuoteesta istumaan nouseminen ja makuulle 
meno tapahtuvat ”paremman” kyljen kautta siten, ettei voimakasta 
vatsalihasjännitystä synny.  

- Teidän on syytä varoa ja välttää ponnisteluja, nostelua, kiertoliikkeitä, 
kurotteluja ja taakkojen kantamista __ viikon ajan leikkauksen jälkeen, 
jotta kudokset pääsevät kunnolla paranemaan.  

- Yskiessä ja aivastaessa haava-aluetta voi tukea esimerkiksi tyynyllä, 
painamalla sitä varovasti haavanseutua kohti. 

- Leikkausalueella voi käyttää kylmäpakkausta 2-3 tunnin välein 10-15 
min kerrallaan. Älä laita kylmäpussia suoraan iholle. 

 

Leikkauksen jälkeen 
 
 
VUOTEESTA NOUSEMINEN JA LIIKKUMINEN OSASTOLLA 
 
Saatuasi leikkauksen jälkeen luvan nousta ylös, käänny kyljellesi ja nouse 
käsillä ponnistaen rauhallisesti istumaan. Tämän jälkeen voit liikkua osastolla 
vointisi mukaan. Pystyasennossa ja liikkuessa hengityksesi ja verenkiertosi 
alkavat parhaiten palautumaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Käänny terveelle / 
paremmalle kyljelle 

Työnnä 
käsilläsi itseäsi 
pystyasentoon, 
anna jalkojen 
tippua rennosti 

Siirrä jalat vuoteen 
reunan yli 

Työnnä käsillä itsesi 
istumaan. 

Hae hyvä istuma-
asento. Muista 
hengittää 
normaalisti ja pyri 
rentouttamaan 
vartalo. 



Nopea 
mobilisaatio 

komplikaatioriskit 
pienenee 

keuhkotuuletus, 
verenkierto 

alkavat 
normalisoitumaan 

Turvallisuus potilaan seuranta verenpaine, 
hengitys 

Istuminen ja 
liikkeellelähtö kylkimakuulta rentous 

Motivointi, 
rohkeus 

toiset tarvitsevat 
enemmän tukea 

ja rohkaisua 
”pelisilmää” 
vaaditaan 

Kivun arviointi mittarit esim. VAS havainnointi 

Moniammatillinen 
yhteistyö 



Kotiutumisen kriteerit 
päiväkirurgiassa 
• vitaalitoimintojen vakaus 
• pahoinvointi ja kipu 

hallinnassa 
• leikkaushaava ei saa vuotaa 
• pitää pystyä juomaan 
• pitää pystyä virtsaamaan 
• pitää pystyä kävelemään 
• hakija ja yöseura 



Mahdolliset liikerajoitukset / 
ponnistelukielto 

Liikkuminen 

Omatoimisuus 

Asento, ryhti 

Kivut 

Kirjalliset ohjeet 

Mahdolliset apuvälineet 
(abdominaalituki, PEP-pullo) 

Normaalista poikkeava tieto 
protokolliin nähden 




