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HYKS RINTARAUHASKIRURGIAN 
YKSIKKÖ 
•  Pohjoismaiden suurin rintarauhaskirurgian 
     yksikkö 
     -potilaita Hus:sta ja myös muista 

sairaanhoitopiireistä maksusitoumuksella 
    -päiväkirurginen toiminta aloitettu v.2008 
    - Kirurgisessa sairaalassa 6.5.2013 lähtien, 

sitä ennen Naistenklinikalla 



TOIMINTA 

• yksikkömme on ensisijaisesti vastuussa 
rintarauhassairauksien hoidosta, jonka 
lisäksi meillä tehdään rintojen pienennys- 
ja korjausleikkauksia 

• potilaista suurin osa rintasyöpää 
sairastavia 



• samoissa tiloissa vuodeosasto 8 (16+4 
päiki) sekä poliklinikka (3),toimenpidepkl 
ja Erityisvastaanotto pkl 

•  ilman ajanvarausta joka päivä haava- ja 
punktiopkl aamulla 

• henkilökunta työskentelee sekä 
poliklinikalla että vuodeosastolla  

• viikko-osasto toiminta ma-la 



• Henkilökunta: 
   - oh,aoh,17 sh ( 3 rintasyöpä- 
    hoitajaa,1 anestesiahoitaja), 2ph, 3ft, 
    3 oss ja 3 laitoshuoltajaa 
   - lääkärit: erikoislääkäreitä 7-10 
                   erikoistuvia 1-2 



 
 
HYKS RINTARAUHASKIRURGIAN 
YKSIKKÖ 

• Potilaat ovat tyytyväisiä siihen ,että   
yhden erikoisalan kirurginen toiminta on 
keskitetty samaan paikkaan ja hoitajien 
tieto- ja taito-osaaminen on yhtenevää 

 
                                                  Sainio ym.2005 



 
PÄIVÄKIRURGISET TOIMENPITEET 
RINTARAUHASKIRURGIAN YKSIKÖSSÄ 

 
-  hyvänlaatuiset rintamuutokset tai sellaiset   

muutokset, joiden luonne epäselvä 
- rasvansiirrot 
- rinnanpoistoleikkausten jälkeisten 

ihopoimujen eli ”koirankorvien” korjaukset 
-  rintasyöpää, kun voidaan tehdä osapoisto 

ja vain vartijaimusolmukkeet poistetaan 



RINTASYÖPÄPOTILAS JA 
PÄIVÄKIRURGIA 

• sairastuminen rintasyöpään on koko 
perheen kriisi 

• henkinen tukeminen, oikea aikainen tieto 
   ja ohjaus ovat tärkeitä koko 

päiväkirurgisen hoitoprosessin ajan 
• ohjauksen sisällön ja oikean ajankohdan 

löytäminen on sairaanhoitajille iso haaste 



MISTÄ ASIOISTA TIETOA 
TARVITAAN ? 
•  Potilas haluaa hoitohenkilökunnalta 

rehellistä tietoa: 
–  omasta tilastaan ja ennusteesta 
–  aikatauluista  
–  leikkausvalmisteluista 
–  tulevista hoidoista ja niiden tuomista    
    vaikutuksista  
–  tukiverkostoista  
–  syövän vaikutuksesta jokapäiväiseen  
   elämään 
–  minäkuvan muutoksista, seksuaalisuudesta 



OHJAUKSESSA HUOMIOITAVIA 
ASIOITA 
•  Anna potilaalle aikaa ja mahdollisuus kertoa miltä 

hänestä tuntuu 
•  Osoita myötätuntoa ja ole läsnä ja tarkenna 

potilaan esiin tuomia asioita 
•  Pohdi yhdessä ratkaisuja käytännön ongelmiin 
•  Moniammatillinen yhteistyö 
•  Ota omainen mukaan ohjaustilanteeseen 
•  Oikaise vääriä käsityksiä 
•  Korosta hoidon merkitystä paranemisessa 
•  Anna kirjallista materiaalia 
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PÄIKI jää yöksi PÄIKI 

Kotiin 

 
Jälkitarkastus 
poliklinikalla. 

 

 Syöpätautien 
klinikalla 

POTILAS 

Seulonta 

Lähete 
Sähköinen/fax/posti Julkinen/yksityinen 

terveydenhuolto 
mammografia,uä+pnb 

Leikkaus 

Jonohoitaja 

Anestesia 
konsultaatio: 
lääkäri/hoitaja 

Lääkärin ja 
sairaanhoitajan 

yhteisvastaanotto. 

Osastolle  
leikkauspäivänä 

Vuodeosasto 
Heräämö 

Lääkäri katsoo 
lähetteet.  

Fysioterapeutti, 

Rintasyöpähoitaja 
Preoperatiivinen 
Päivä osastolla: 

Leikkaava lääkäri 
Sairaanhoitaja 

Sh:n soitto 
seur. päivänä 

Tarvittaessa 
haava/punktio- 

poliklinikka 



 
 
  KIITOS! 


