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1. JOHDANTO
Luet parhaillaan Vaasan keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön postoperatiivisen hoitotyön käsikirjaa. Päiväkirurgisessa yksikössä koettiin tarpeelliseksi määritellä hoitokäytäntöjä, kerätä talteen
yksikössä olevaa hiljaista tietoa sekä antaa tiedollista tukea hoitajille postoperatiiviseen hoitotyöhön. Tästä tarpeesta syntyi tietoa kokoava opas, käsikirja, leikkauksenjälkeistä hoitotyötä varten.
Käsikirjan tarkoituksena on toimia osastolla työskentelevän hoitajan tukena sekä ohjata häntä tarvittaessa hakemaan lisätietoa muista tietolähteistä kuten sairaalan intranet, yksikön portaali, ammattikirjallisuus tai linkitetty yhteys. Käsikirjassa on syvempää tietoa kuin yksikön perehdytysoppaassa.
Käsikirja palvelee osastolla perehdytyksessä olevaa hoitajaa ja auttaa opiskelijan ohjauksessa.
Päiväkirurgia on jatkuvasti kehittyvä alue, mini-invasiiviset leikkaustekniikat sekä anestesiametodien ja lääkkeiden kehittyminen mahdollistavat yhä useampien toimenpiteiden tekemisen päiväkirurgisesti. Päiväkirurginen potilas tulee nukutuksessa tai puudutuksessa tehtävään toimenpiteeseen
leikkauspäivänä ja toivuttuaan hän pääsee kotiin saman päivän aikana. Potilas viipyy sairaalassa
korkeintaan 12 tuntia. Potilaan nopeaan toipumiseen ja selviytymiseen vaikuttavat valittu anestesiamenetelmä, leikkausmenetelmä, leikkauksen kesto, potilaan oma sitoutuminen sekä potilaan
saama ohjaus. Potilas on leikkaavan yksikön vastuulla 24 tuntia leikkauksen jälkeen. Keskeistä on
kyky luoda luottamuksellinen ja turvallinen hoitosuhde, joka tukee potilaan selviytymistä läpi koko
prosessin. Lyhyt hoitoaika asettaa suuret vaatimukset potilaan sairaalassa viettämälle ajalle.
Työ muuttuu yhteiskunnallisten muutosten mukana. Päiväkirurgisessa yksikössä työskentelevä hoitaja tarvitsee laaja-alaista tietoa ja taitoa. Häneltä vaaditaan korkeaa ammattitaitoa, kokonaisuuksien
hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Vahva tietopohja ja tuoreimman näyttöön perustuvan hoitotyön
tiedon tuominen omaan työhön ja käytäntöön luo haasteita päiväkirurgiselle hoitotyölle. On tärkeää,
että postoperatiivisilla hoitajilla on käytettävissään ajankohtaiset tiedot potilaan hoidosta. Vaasan
päiväkirurgisessa yksikössä koko henkilökunta osallistuu potilaan postoperatiiviseen valvontaan ja
hoitoon sekä potilaiden kotiuttamiseen. Hoitajamme perehdytetään joko instrumentti- tai anestesiahoitajan toimenkuviin osastolla työskentelemisen lisäksi. Viisi hoitajistamme on ns. kolmiosaajia
eli he hallitsevat nämä kaikki kolme erikoisaluetta. Yksikössämme on jatkuvasti opiskelijoita työssä
oppimisjaksoilla.
Käsikirja on sähköisenä yksikön portaalissa ja sitä on mahdollista lukea osaston eri tietokoneissa.
Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti. Ajankohtaisin versio on tulostettu yksikön valvomoihin. Käsikirjan sisällysluettelo auttaa tarvittavan tiedon etsimisessä, sivunumeron avulla voi valita haluamansa sivun luettavaksi ja yksittäisiä sivuja voi tulostaa. Käsikirjassa on linkkejä tiedon syventämistä
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varten, lisäksi lähdeluettelo auttaa jäljittämään taustalla olevaa kirjallisuutta. Käsikirjaan on pyritty
keräämään keskeistä tietoa ja käytännön työkaluja päiväkirurgisen potilaan leikkauksenjälkeiseen
tarkkailuun ja hoitamiseen. Tieto auttaa ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Tietoa on pyritty
havainnollistamaan esittämällä se ytimekkäästi taulukkomuotoisesti sekä värikoodaamalla sitä.
Hengitykseen liittyvät asiat on koodattu vihreällä värillä, verenkierto vaaleanpunaisella, kipu sinisellä ja pahoinvointi oranssilla.
Postoperatiivisen hoidon käsikirja ei ole yleispätevä opas potilaiden hoitoon. Potilasta hoitava
lääkäri antaa aina kunkin potilaan hoitoa koskevat määräykset, joita noudatetaan ensisijaisesti.
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2. PÄIVÄKIRURGINEN HOITOPROSESSI
Päiväkirurginen hoitoprosessi alkaa siitä kun ihminen on havainnut terveysongelman ja hakeutuu
lääkärin vastaanotolle. Mikäli lääkäri katsoo sairauden tai vaivan olevan kirurgisesti korjattavissa,
hän kirjoittaa lähetteen sairaalaan. Lähete voidaan hyväksyä sellaisenaan tai potilas kutsutaan poliklinikalle diagnoosin tai toimenpiteen varmistamista varten, tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia.
Potilas laitetaan leikkausjonoon, leikkaava lääkäri määrittelee leikkauksen kiireellisyyden ja sen,
että tehdäänkö leikkaus päiväkirurgisesti vai vuodeosaston kautta. Päiväkirurginen toimenpide vaatii potilaan sitoutumista omaan hoitoonsa, tarvitaan potilaan suostumus siihen että toimenpide tehdään päiväkirurgisesti. Ks. Sairaanhoitajan käsikirja Päiväkirurginen potilas.
Potilas saa leikkauskutsun yhteydessä kotiin infopaketin, jossa on mukana sairaalan kartta, ohjeet
valmistautumisesta leikkaukseen, esitietolomake täyttöä ja palautusta varten sekä potilasohje leikkauksesta jos tiedetään jo varmasti toimenpide, johon potilas on tulossa.
Potilas esihaastatellaan preoperatiivisessa yksikössä, hoitaja varmistaa potilaan anestesiakelpoisuuden. (Ks. Käypä hoito: Leikkausta edeltävä arviointi, Suopan sivut Päiväkirurgisen potilaan ohjeistus) Tarpeen mukaan otetaan laboratoriokokeita ja voidaan konsultoida anestesialääkäriä. Potilas
saa preoperatiivisen ohjauksen joko puhelimitse tai käynnin yhteydessä, preoperatiivisen poliklinikan hoitaja päättää potilaan palauttaman anestesian esitietolomakkeen pohjalta tarvitseeko potilas
esikäynnin vai onko puhelinohjaus riittävä menetelmä.
Potilaat saapuvat leikkauspäivänä porrastetusti yksikköömme. Vastaanottava hoitaja varmistaa vielä, että potilas on leikkauskelpoinen; hän on ollut ravinnotta sovitun ajan, potilaalla on hakija ja
seuralainen, tarvittavat esivalmistelut on tehty ja tulokset ovat saatavilla. Vastaanottava hoitaja kertoo päivän kulusta, potilaalla on mahdollisuus tehdä vielä kysymyksiä. Potilas varmistaa allekirjoituksellaan olleensa ravinnotta ja saaneensa ohjausta. Leikkaava lääkäri saattaa nähdä potilaan ensimmäisen kerran vasta leikkauspäivänä, leikkausjonoon potilaan asettanut lääkäri ei ole aina leikkaava lääkäri. Potilas vaihtaa vaatteita leikkauksen tyypin mukaisesti ja odottaa pääsyä leikkaussaliin.
Leikkauksen jälkeen potilas menee valvomoon toipumaan anestesiasta ja leikkauksesta. Hän voi
kotiutua samana päivänä kotiutuskriteereiden täytyttyä ja postoperatiivisen ohjauksen saatuaan.
Potilaan hoitoprosessi päättyy joko leikkauspäivään, kotisoittoon tai jälkikontrollin yhteydessä. Potilas voidaan siirtää myös vuodeosastolle jatkohoitoon, jos hänellä ei ole hakijaa tai hän ei ole toipunut odotetulla tavalla esimerkiksi kipujen tai pahoinvoinnin takia tai häntä tulee seurata perussairautensa vuoksi pidempään sairaalassa. Potilas on vastuullamme 24 tuntia leikkauksen jälkeen.
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Postoperatiivinen kotisoitto on osa potilaan saamasta kokonaishoidosta, yksikössämme on määritelty potilasryhmät (Ks. Päikiportaali), joille tulisi soittaa leikkauksenjälkeisenä päivänä voidaksemme
varmistaa että potilas voi hyvin. Samalla saamme arvokasta palautetta oman työmme onnistumisesta.
Seuraavalla sivulla on kuvio potilaan hoitoprosessista.
Lähteet: / 31/ , /40/ , / 9, 11–12/
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Potilaan terveysongelma
Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri
tutkii

Terveyskeskus, terveyskeskuslääkäri tutkii
Hoitovaihtoehdot
Lähete erikoissairaanhoitoon

Leikkaushoito, lähete erikoissairaanhoitoon

Konservatiivinen hoito

Kirurgi tutkii lähetteen,
laatii decursuksen

Potilas erikoislääkärin
vastaanotolla

Päätös leikkaushoidosta

Paperit linjavastaavalle
sairaanhoitajalle, päiki
jonoon (LP 1 kiireellinen, LP
2 puolikiireellinen, LP 3 eikiireellinen)

Leikkauspäivä selvillä,
leikkaus-kutsu ja infopaketti, kutsu preoperatiiviseen käyntiin /soitto

Preoperatiivinen käynti tai
soitto

Valvomon ja kotiuttavan
hoitajan osuus

Leikkauspäivä
Vaiheet

Vastaanotto

Leikkaus

Valvomo

Lepohuone

Kotiutus

1 post-op päivä,
kotisoitto tarpeen
mukaan
jälkikontrolli, tarpeen
mukaan
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3. PÄIVÄKIRURGINEN POSTOPERATIIVINEN VALVOMO (HERÄÄMÖ)
Osastollamme on kaksi valvomoa, ns. ensimmäisen vaiheen valvomo on tarkoitettu välitöntä, vaativampaa postoperatiivista seurantaa varten. Kun potilaan vitaalielintoiminnot eli hengitys, verenpaine ja pulssi sekä tajunta ovat palautuneet normaalitasolle, potilas on siirtokelpoinen toisen vaiheen
valvomoon.
Toisen vaiheen valvomo eli ns. olohuone on tarkoitettu kevyempää valvontaa vaativille potilaille.
Kevyempi valvonta riittää paikallispuudutetuille ja ensimmäisen vaiheen valvomosta jo toipuneille
potilaille. Hoitajan jatkuva läsnäolo ei ole välttämätöntä kakkosvaiheen valvomossa, poikkeuksena
ennen leikkausta plexuspuudutettu potilas tai suoraan salista tullut spinaalipuudutettu potilas. Valvomoista lisätietoa alaluvuissa 3.3. ja 3.4.
Elvytyskärry on käytävällä. Kärrystä löytyy mm. elvytyksessä tarvittavat lääkkeet ja tarvikkeet sekä
defibrillaattori. Ks. VKS oma ohje elvytyksestä Käypä hoito-suositus Elvytys, Sairaanhoitajan käsikirja Elvytys , Päikiportaali, Elvytyskärryn sisältö sekä Hätämappi.

Valvomon tulisi olla ympäristönä mahdollisimman rauhallinen ja meluton. Leikkauksen jälkeen
potilaan aistit saattavat toimia normaalia paremmin, kuulo- ja näköaistit saattavat olla herkistyneet.
Yleensä potilaan hoitoon ja tarkkailuun kuluu 1-2 tuntia. Valvonta-aika riippuu potilaan peruskunnosta, käytetystä anestesiamuodosta ja lääkkeistä sekä leikkauksen laajuudesta.
3.1. Valvomon hoitajan työnkuvaus
Valvomon hoitajan ensisijainen tehtävä on valvoa, että potilas toipuu toimenpiteestä ja siihen liittyvästä anestesiasta. Toissijaisena tehtävänä on kotiuttaa potilaita, jos valvontasalin tilanne sen sallii.
Valvomon tulee olla aina miehitettynä, kun siellä on potilas valvonnassa, potilaan tila saattaa
muuttua hetkessä. Hoitaja varmistaa, että leikkaussalista tulevalle potilaalle löytyy valvontapaikka.
Pyrimme perhekeskeiseen hoitotyöhön, esim. lastenpäivinä vanhemmat ovat valvomossa lasten
tukena. Muiden kuin lapsipotilaiden omaisia voidaan harkinnan mukaan ottaa valvomoon, tällöin
tulee huomioida myös leikatun potilaan sekä muiden tiloissa olevien potilaiden levon tarve, intimiteetti ja vaitiolovelvollisuus. Erityisesti urologisiin ja gynekologisiin leikkauksiin saattaa liittyä häpeää. Potilaan integriteetti tulee säilyttää kaikissa tilanteissa.
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3.2. Tarvittavat välineet ja laitteet
Valvomon hoitaja tarkistaa joka aamu, että laitteet toimivat, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita on riittävästi ja elvytysvälineet ovat tarvittaessa saatavilla.
Happi
 Tarkista virtaus, maskien ja viiksien saatavuus, LMA/ intubaatio-välikappaleet
Ambut
 Oma aikuisille (1600 ml) ja lapsille (500 ml)
Nielutuubit
 Erikokoisia saatavilla, värikoodatut
LMA
 Erikokoisia saatavilla 0-5
Intubaatiovälineet
 Tarkista laryngoskoopin valo, kielet 0,1,2,3,4
 Erikokoisia intubaatioputkia saatavilla 4.0–8.0
Saturaatiomittari
 Välikappale lasten päivinä, korva-anturi
Ekg-monitori
 Ekg-lätkät
Verenpainemittari
 Erikokoisia mansetteja
Imu


Tarkista imun toimivuus, oikean kokoisten imukärkien saatavuus

Elvytyskärry
 Käytävällä, defibrillaattorin tarkistus säännöllisesti kerran viikossa (torstaisin)
Lääkkeet (lisätietoa lääkkeistä luvussa 4.8.)
Stetoskooppi
Muut tarvikkeet
 Nesteenantovälineet (iv-kanyylit, letkustot, 3-tiehanat, nesteet)
 Ruiskut, neulat, korkit
 Kaarimaljat, kroonikkovaipat, nenäliinat, pesulaput, mitellat
Lämpöpuhallin
 Varmista moni- tai kertakäyttöisten peitteiden saatavuus
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3.3. Ensimmäisen vaiheen valvomo
Ensimmäisen vaiheen valvomossa on neljä valvontapaikkaa postoperatiiviseen valvontaan (paikat
1,2,3,4). Potilas tulee yleensä ensimmäisen vaiheen valvomoon toipumaan yleisanestesian ja spinaalipuudutuksen jälkeen. Lastenpäivinä valvomo toimii lähinnä lasten heräämönä, sopimuksen mukaan toisen vaiheen valvomo hoitaa tällöin spinaalipuudutettuja potilaita. Valvomossa on yleensä
yksi hoitaja, lastenpäivinä hoitajia on kaksi.
Ks.. Päikiportaali Heräämön hoitajan tehtäväkuvaus
3.4. Toisen vaiheen valvomo
Valvomossa on neljä paikkaa, tarvittaessa viidennenkin paikan saa keskelle huonetta (paikat
5,6,7,8). Kakkosvaiheen valvomossa hoitajien työalueena on myös lepohuone, jonne saa kaksi
paikkaa sängyille (L1, L2) sekä käytävällä, tuoleilla istuvat potilaat (K2, K3) terassipaikka (K1).
Toisen vaiheen valvomossa työskentelee yleensä kaksi hoitajaa.
Toisen vaiheen valvomoon tulevat potilaat suoraan leikkaussaleista paikallispuudutuksen tai ivpuudutuksen jälkeen. Myös keskusleikkaussaleissa leikatut paikallispuudutetut päiväkirurgiset potilaat tuodaan suoraan kakkosvaiheen valvomoon. Keskusheräämöstä haetaan spinaalipuudutetut ja
nukutetut päiväkirurgiset potilaat välittömän postoperatiivisen valvonnan jälkeen. Lastenpäivinä
kakkosvaiheen valvomossa hoidetaan myös spinaalipuudutettuja potilaita.
Ks.. Päikiportaali Kakkosheräämön hoitajan tehtäväkuvaus
Kumpikin valvomo toimii olkapääpotilaille induktiona pistettäessä plexuspuudutusta ennen leikkaussaliin menoa.
Työnjako sekä tilojen käyttö valvomoiden välillä ei ole jäykkää. Tiloja käytetään joustavasti
eri päivien tarpeiden mukaan.
Lähteet: /31/ , /4/ , /19/
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4. POSTOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
Potilaan anestesian ja leikkauksen jälkeinen välitön hoitotyö jatkuu valvontayksikössä, jolloin alkaa
perioperatiivisen hoidon kolmas vaihe eli postoperatiivinen hoitotyö. Päiväkirurgisen toiminnan
jälkeinen valvonta tapahtuu kaksivaiheisesti, valvonnassa erotetaan potilaan välitön tarkkailuvaihe
(1 vaihe) potilaan omatoimisemmasta toipumisesta ja oleskelusta valvontayksikössä (2 vaihe). Lähde: /27, 359–360/
Anestesiasta ja leikkauksesta toipuvaa potilasta tarkkaillaan ykkösvaiheen valvomossa niin kauan,
että potilaan vitaalitoiminnot ovat palautuneet ja potilaan siirtokriteerit täyttyvät eli


Happeutuminen on riittävää



Verenpaine ja pulssi ovat turvallisella tasolla



Tajunnantaso on leikkausta edeltävällä tasolla

Valvomon hoitotyössä potilaan tarkkailun lisäksi korostuu kivun ja pahoinvoinnin hoitaminen, sekä
potilaan riittävästä lämpötasapainosta ja nesteytyksestä huolehtiminen. Useimmiten potilaan valvomovaihe sujuu ongelmitta, komplikaatiot voivat ilmaantua yhtäkkisesti ja olla henkeä uhkaavia.
Lähde: /42/

4.1 Hengitys

Tavoitteena on turvata potilaan happeutuminen ja hengityskaasujen vaihto.

Potilaan hengityksen turvaaminen on anestesiamuodosta riippumatta tärkeintä. Salista saapuvalle
nukutetulle potilaalle laitetaan ensin happinaamari ja sitten vasta mittauslaitteet. Lisähappi turvaa
riittävän happeutumisen ja anestesiasta toipumisen. Potilaalla saattaa olla larynx-maski tai nielutuubi suussa leikkausalista tullessa. Ne voidaan poistaa potilaan herättyä, myös potilas voi itse poistaa
ne.
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Taulukko 1. Hengityksen tarkkailu, normaaliarvot.
SaO2-mittaus



hyväksyttävä arvo yli 93 % (vrt. COPD-potilas tai potilaan lähtötaso)

tiheys eli frekvenssi/ minuutissa



vastasyntynyt 40–44 kertaa



aikuinen 12–16 kertaa



lapsi n. 20 kertaa



ikääntynyt 18–20 kertaa






tarkkailu: huulet, korvalehdet, kynnenaluset
kalpea, sinertävä (syanoottinen) - > hapetuksen riittämättömyys
normaalisti säännöllinen, tasainen, rauhallinen
hypoventilaatio→ elimistöön kertyy CO2. Riittämätön hengitys johtuu anestesiasta (relaksantti, opioidi). Voi liittyä hypoksemia



hyperventilaatio → tihentynyt hengitys eli takypnea aikuisella > 25
x/ min., ensimmäinen merkki hengitysvajavuudesta



voi johtua myös psyykkisistä syistä → potilaan rauhoittelu ja ohjaus
hitaaseen hengittämiseen



hengitysvaikeus → potilaan on vaikea puhua pitkään yhdellä hengenvedolla
suuhengitys, ilman haukkominen
apulihasten käyttö / rintakehä, vatsa, kylkiluut, kaula ja lihakset liikkuvat työläästi
yskiminen → ärsytystä hengitysteissä, limaa tai vierasesine
vinkuminen
- sisäänhengityksessä, este hengitysteissä (spasmi, vierasesine, voimakas turvotus)
- uloshengityksessä → vaikeutunut ilman poistuminen (astma)
astmakohtaus, hengitystiet ahtautuvat - > uloshengitys vaikeutunut ja
hidas , vinkunaa

ihon väri
rytmi

hengitystapa



hengitysäänet
paljas korva/ stetoskooppi apuna






eritteet
yskä








rahina
ritinä → pienet keuhkoputket avautuvat sisäänhengityksessä
hiljaisuus/vaimeat
imu tarvittaessa
eritteet
trakeaärsytys

Lähteet: /16, 182–187/, /42/
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Auttamismenetelmät, hereillä oleva potilas:


tarkkailu ja rauhoittelu



asento: pääty ylös, jos se on sallittua (paine pois rintakehältä)



happimaski tai viikset, sopiva hapenvirtaus



pyydä potilasta hengittämään syvään



potilaan yskittäminen, imu tarvittaessa



sopiva kipulääkitys

Ilmatien avaus, nukkuva potilas:


leuan kohotus päätä tai niskaa nostamalla sekä ojentamalla



leukakulmien koholla pitäminen, nostetaan leukaa eteen- ja ylöspäin



pään kääntäminen lievästi sivulle



nielutuubi



asennon tukeminen tyynyillä

Ota aina yhteyttä anestesialääkäriin jos potilaalla on hengitysongelmia!!

Hengityksen avustaminen ambun avulla


Potilaan pään ojennus taakse, ilmatien avaaminen



sopivan kokoinen nielutuubi



sopivan kokoinen maski kiinnitetään ambuun, happiletku kiinnitetään ambusta O2pisteeseen ja avataan virtaus, napakalla otteella laitetaan maski tiiviisti kiinni potilaan
kasvoihin, tuetaan potilaan omaa hengitystä

KUTSU APUA AJOISSA!

Lähteet: /27, 366/ , /42/
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4.2 Verenkierto

Tavoitteena on turvata potilaan verenkierron riittävyys ja hapetus.

Pulssi

Potilaan pulssia tulee verrata lähtötasoon. Potilaalla saattaa olla luonnostaan matala pulssi, jopa alle
40, (bradykardia) esim. urheilijat. Tarkkaile myös pulssin säännöllisyyttä. Tarvittaessa pulssia voi
palpoida ranteesta, kaulalta, nivusista, kyynärtaipeesta tai ohimolta. Terveen potilaan pulssiseurantaan riittää SaO2-mittari. Jos pulssikäyrä on poikkeava, potilaalla on sydänsairaus tai anestesian
aikana on EKG:ssä ollut poikkeavuutta, seurataan valvonnassakin sydänsähkökäyrää.
Taulukko 2. Normaalit sykearvot eri-ikäisillä.
(Lähde: /28/ Sairaanhoitajan käsikirja s.572)
ikä
x/ min.
aikuinen tai nuori

60–80

10-vuotias

70–100

5-vuotias

90–110

1 -vuotias

100–120

vastasyntynyt

120–140

Taulukko 3. Mahdollisia syitä nopeaan tai hitaaseen pulssiin.
( Lähteet mukaillen /27, 379–380/, /42 /)
Pulssi nopea (takykardia)
Pulssi hidas (bradykardia)
potilas on kivulias

vasovagaalinen reaktio

potilas on pelokas

rytmihäiriö

vuoto

vuoto

hypovolemia
kuume
rytmihäiriö (sydänsairaus)
lääkeaine (atropiini, adrenaliini)
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Taulukko 4. Erilaisia sydämen rytmihäiriöitä. ( Lähde /42/)
Eteisperäiset rytmihäiriöt

Kammioperäiset rytmihäiriöt

Sydänlihasiskemia, infarkti

-takykardia
-bradykardia
-paroxysmaalinen takykardia
- flimmeri
-flutter

- jos rytmihäiriötä runsaasti
ja useasta eri fokuksesta,
edellyttää lääkehoitoa

- oireina rintakipu
- muutokset EKG:ssä

Verenpaine
Verenpainetta tulee aina verrata potilaan lähtötasoon. Potilaalla saattaa olla luonnostaan matalat
verenpaineet.
Taulukko 5. Verenpainearvot aikuisella.
(Lähde /23/ Käypä hoito-suositus)
Verenpainearvot aikuisella

syst./ diast.

optimaalinen

120/80

normaali

130/ 85

tyydyttävä

130–139 / 85–89

lievästi kohonnut

140–159 / 90–99
160–179/ 100–109

kohtalaisesti kohonnut

>180 / > 110

huomattavasti kohonnut

Taulukko 6. Verenpainearvot lapsilla.
(Lähde /28/Sairaanhoitajan käsikirja s. 572)

Lasten verenpaineen normaaliarvoja

syst./diast.

vastasyntynyt

70 / 45

1- vuotias

80 /50

5- vuotias

100 / 60

10-vuotias

110 / 70

nuori aikuinen

120 / 80
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Taulukko 7. Korkean verenpaineen syyt, auttamismenetelmät.
( Lähteet mukaillen /27, 366–367,379/ , /42/)
Korkean verenpaineen (hypertensio) mahdolliset syyt

Auttamismenetelmät



kipu



Tarkkailu



verenpainetauti



Potilaan rauhoittaminen, läsnäolo



sympaattisen hermoston liiallinen aktii-



Riittävä kipulääkitys

visuus



Potilaan lämmitys



hypoksemia eli hapenpuute



Hapetus



ventilaatiovajaus



Rohkaisu virtsaamaan,



liiallinen nesteytys



virtsarakon täyteys



hypotermia



potilaan kokema ahdistuneisuus, pelko,

tarvittaessa kertakatetrointi


sekavuus


tilanne saattaa johtaa hoitamattomana
rytmihäiriöihin, sydämen akuuttiin
pumppausvajeeseen tai aivoverenkierron häiriöihin -> syy on selvitettävä ja
hoidettava
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Taulukko 8. Matalan verenpaineen syyt, auttamismenetelmät.
( Lähteet mukaillen /27, 366–367,379 / , /42/)
Matalan verenpaineen (Hypotensio)
mahdolliset syyt



verenvuoto → vuotosokki

Auttamismenetelmät



Tarkkailu ja seuranta
o



nestehukka



anestesian jälkivaikutuksena liiallinen sympaattinen salpaus



rytmihäiriö



sydämen vajaatoiminta



sydänlihaksen hapenpuute
( uhkaava infarkti)



paineilmarinta



embolia



septinen shokki

o

o
o
o
o

Pulssi
SaO2
Verenpaine
Ekg
Potilaan levottomuus, kalpeus, janoisuus
Periferian lämpö



Lisähappi



Jalat koholle, Trendelenburgin asento,
ellei siihen ole kirurgista tai anestesiologista estettä



Nesteytys, hypovolemian korjaaminen,
mahdollisten vuotojen korvaaminen



Leikkausalueen tarkkailu, vatsan ympärysmitan seuraaminen, haavasidos, laskuputket



Hematokriitin ja hemoglobiinin tarkistus
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4.3 Tajunnantaso

Potilaan tajunnantasoa ja sen palautumista anestesiasta seurataan valvomossa. Nukutuksesta toipuminen ja herääminen vievät aikaa yksilöllisesti. Yleisanestesian kesto riippuu toimenpiteestä, potilas voidaan nukuttaa muutamiksi minuuteiksi tai useammiksi tunneiksi. Herääminen tarkoittaa
yleensä silmien avaamista ja reagointia puhutteluun. Täydellinen toipuminen tapahtuu vasta kotona.

Seuranta

Potilaan tajunnantaso selviää keskustelemalla ja kysymyksiä esittämällä. Voidaan arvioida, onko
potilas unelias, vaikeasti tai helposti herätettävissä, tietääkö potilas missä hän on ja mitä on tehty
yms.

Auttamismenetelmät


Riittävästä happeutumisesta huolehtiminen



Turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää jos potilas on sekava, sängynlaidat tulee olla ylhäällä ja tarvittaessa lisäapua saatavilla.



Viivästyneen heräämisen ja sekavuuden syyn selvittäminen. Syinä voivat olla
anestesia-aineet, hypotermia, hypoventilaatio (CO2korkealla), hypo- tai hyperglykemia, kipu, hapenpuute tai neurologiset vauriot.

Lähteet: /36, 516/ , /27, 366–367/ , /42/
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4.4 Lihasvoiman palautuminen

Nukutetun ja erityisesti relaksoidun potilaan lihasvoimaa voidaan arvioida pyytämällä potilasta
esim. nostamaan päätä tai puristamaan hoitajan kättä. Spinaalipuudutetun potilaan lihasvoiman palautuminen riippuu käytetyn puudutteen määrästä sekä asennosta pistoshetkellä. Yleensä spinaalipuudutuksesta toipuminen vie keskimäärin 3-4 tuntia, mutta aika on hyvin yksilöllinen. Jos puudutus on suunnattu yhteen jalkaan selkäydinestettä raskaamman puudutteen avulla, ensin toipuvat
yleensä varpaat, sitten nilkka, seuraavaksi polvi nousee ja viimeiseksi puudutus poistuu takapuolesta.

Seuranta
Testaa potilaan lihasvoiman palautumista säännöllisesti. Jos et ole varma, onko potilas kävelykuntoinen, pyydä toinen hoitaja mukaasi tukemaan kun potilas nousee sängyn vierelle seisomaan. Voit
testata palautumista myös niin, että pyydät potilasta painamaan jalkojaan käsiäsi vasten ja arvioit
näin lihasvoiman palautumista. Potilasta voi pyytää myös puristamaan pakaroita yhteen, jos tämä ei
onnistu, potilas on todennäköisesti vielä liian puutunut kävelyä varten.

Auttamismenetelmät
Puudutuksen poistumista ei voi nopeuttaa, puudutus poistuu yksilöllisesti n. 3-4 tunnin kuluessa
käytetyn puudutusaineen määrästä riippuen.

Lähteet: /20/ , / 27, 367/ , /42/
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4.5 Leikkausalue
Leikkausalue rauhoitetaan 24 tunniksi eli haava pidetään puhtaana ja kuivana ensimmäisen vuorokauden ajan. Heräämössä sidoksia yleensä lähinnä vahvistetaan. Jos sidosten vaihto on välttämätöntä, sidokset vaihdetaan uusiin steriilisti. Vuorokauden kuluttua haavapinta on vettä läpäisemätön ja
haavaa voidaan suihkutella ja käsitellä tehdaspuhtain välinein. Haava peitellään kirurgin haluamalla
tavalla. Joihinkin haavoihin laitetaan pohjalle haavateippi, tavallisempi käytäntö on nykyään kuitenkin itsekiinnittyvä haavatyyny (Mepore®). Lisäksi haavalla saattaa olla painesidos ja haavatyynyjä tai esim. spongostan anuksessa peräpukamaleikkauksen jälkeen. Vaivaisenluuleikkauksen
jälkeen sidos annetaan olla 2 viikkoa ja sidos avataan vasta tikkien poiston yhteydessä. Leikkaavan
lääkärin tulee antaa määräykset haavan ja sidosten jatkohoidosta. Ks. Sairaanhoitajan käsikirja
Leikkaushaavan hoito
Seuranta
1) Tarkkaile potilaan haava-aluetta, vuotoa, eritystä sidoksiin ja laskuputkiin, sekä kudosturvotusta
2) Tarkkaile haavan ympäristön verenkiertoa (ihon lämpö, väri ja tunto)
3) Tarkkaile kipua (suuri vuoto saattaa aiheuttaa kudosvenytystä ja kipua)
Pyydä leikkaava lääkäri katsomaan, jos vuoto on epätavallisen runsasta!
Auttamismenetelmät:


Asentohoito (leikkaushaavaa tukeva asento) esim. tyynyjen avulla



Kivunhoito



Sidosten vahvistaminen



Kohoasento raajaleikkauksissa



Kylmähoito (vähentää vuotoa, kipua sekä kudosturvotusta)



Vatsan palpoiminen (pehmeä/kova), vatsan ympärysmitan mittaaminen säännöllisesti samasta, merkitystä kohdasta, mahdollisen sisäisen verenvuodon arvioimiseksi

Lähteet: /27, 367/ , /42/
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4.6 Kipu
Päiväkirurgisen potilaan hoidossa on ensiarvoisen tärkeää hoitaa kipua. Kivun hoito on multimodaalista eli kipua hoidetaan monella eri tavalla. Kun yhdistetään eri mekanismeilla vaikuttavia kipulääkkeitä ja puudutustekniikoita saadaan hyvä kombinaatio lievillä sivuvaikutuksilla. Onnistuneen
kivunhoidon avulla pystytään vähentämään leikkauksenjälkeisiä komplikaatioita, saadaan potilas
nopeammin mobilisoitua ja lyhennettyä potilaan hoitoaikaa.
Valvomon hoitajan tulee arvioida ja hoitaa potilaan kipua jatkuvasti, koska hoitajalla on keskeinen
rooli potilaan kipulääkityksen toteuttajana. Kivun arviointi on hoitajan ja potilaan välistä yhteistyötä, tavoitteena on, että potilaan kokema lepokipu on korkeintaan lievää. Potilas on aina oman kipunsa asiantuntija ja hoitajan tulee luottaa potilaan arvioon kivusta. Kivun hoidon tulee olla ennakoivaa, tämän vuoksi potilas saa usein jo tulohaastattelun yhteydessä kipulääkettä (parasetamoli).
Valvomossa annetaan ruokailun yhteydessä ennaltaehkäisevästi kipulääkitystä (tulehduskipulääke)
jos potilas ei ole saanut lääkettä jo leikkaussalissa.
Lähteet: /36, 517/ , /15, 283, 289–290/, /27, 371/ , /42/
Mitä kipu on? (Suomen kivuntutkimusyhdistys).

Akuutti kipu on oire, joka varoittaa potilasta kudosvauriosta tai sen vaarasta. Leikkauksen jälkeinen
kipu on voimakkuudeltaan vaihtelevaa, mutta sen kesto on yleensä rajoittunutta. Kroonisesta kivusta puhutaan kun kipu kestää 3-6 kuukautta. Kivun syynä on usein jokin elimellinen sairaus, vamma
tai vaurio. Lähes kaikissa kehon kudoksissa on hermopäätteitä, jotka vaurion sattuessa alkavat lähettää viestiä kivusta. Kipuviestit välittyvät ääreiskipuhermoissa selkäytimeen ja sieltä edelleen
kipuratoja pitkin aivoihin. Aivoissa viesti leviää monelle eri alueelle, mm. aistimuksen kestosta ja
voimakkuudesta kivun sijainnista vastaavalle tuntoaivokuorelle sekä tunteiden syntymiseen ja käsittelyyn osallistuville aivojen alueille. Kipu voi aiheuttaa kipuhermoston kautta myös esimerkiksi
hikoilua, verenpaineen nousua sekä lihasjännitystä. Kipuun liittyy lähes aina myös erilaisia epämiellyttäviä tunteita, kuten tuskaa, pelkoa, ahdistusta ja kärsimystä
Lähde: / 38/
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Kipukäyttäytyminen

Kivun kokeminen on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat potilaan geneettiset tekijät, ikä, sukupuoli, kipulääkkeiden käyttöhistoria, eri lääkkeisiin liittyvät tekijät sekä potilaan henkinen tila (ahdistuneisuus, masennus, neuroottisuus). Leikkaustyyppiin, anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvät seikat vaikuttavat myös. Kipu on usein voimakkaimmillaan juuri leikkauksen jälkeen, kun anestesiaaineet eivät enää ole lievittämässä kipua. Lähde /15, 279/

Potilaat kertovat kivustaan hyvin eri tavoin. Potilas, joka valittaa harvoin kipua, ei ehkä tiedä, että
kivunlievitystä on saatavilla. Hän ei halua jakaa kipukokemustaan, häiritä henkilökuntaa tai hänellä
on korkea kipukynnys. Potilas, joka valittaa usein kipua, haluaa ehkä jakaa kokemuksensa kaikille, hänellä on epärealistinen kuva täydellisestä kivuttomuudesta leikkauksen jälkeen, hän pelkää
leikkauksen seurauksia tai hänellä on murheita yksityiselämässään eli taustalla ovat enemmänkin
tunneperäiset syyt. Kliinisiä syitä kivuliaisuuteen voivat olla kipulääkkeen riittämätön annostus,
nopea aineenvaihdunta tai lisääntyvä kipu, joka kertoo mahdollisesta komplikaatiosta.
Lähde: /36, 839–840/
Kivun oireet


Kasvojen ilmeet ja niiden muuttuminen, kyyneleet, itku, kasvojen rypistely, hampaiden yhteen pureminen



Leikkausalueen varominen, hierominen, kipupaikan tukeminen esim. kädellä



Hitaat ja rajoitetut liikkeet, oikean asennon etsiminen



Vartalon jännittäminen, paikallaan oleminen, sikiöasentoon käpertyminen



Levottomuus, tuskaisuus, jännittyneisyys



Hikoilu, kalpea iho



Epäsäännöllinen hengitys, potilas ei uskalla hengittää kunnolla syvään tai yskiä



Pahoinvointi, oksennus



Huokailu, ääntely, valittaminen, voihkiminen



Verenpaine ja syke kohoavat



Silmien kiinni pitäminen, suurentuneet mustuaiset

Kivun oireet saattavat vaihdella, ne ovat hyvin subjektiivisia eikä eri potilaiden kertomaa voi verrata keskenään.
- 25 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

Katso myös Sairaanhoitajan käsikirja Lapsen kipu Kivun lääkehoito sekä Akuutin kivun hoito
Lähteet: /27, 371/ , /16, 351/

Miksi kipua tulisi hoitaa hyvin?
Taulukko 9. Akuutin kivun haitallisia vaikutuksia elimistössä. (Lähde: Kalso, E.ym; Kipu, s. 279)
Sydän- ja verenkiertoelimistö

pulssi
verenpaine
ääreisverenkierron vastus
sydänlihaksen hapenkulutus

Hengitys

hapensaanti
hengitystilavuus

Ruuansulatus, virtsatiet
Stressivaste
Lihaksisto
Psyyke
Kivun pitkittyminen

verenkierron jakautumisen muutokset
laskimo paluu huononee
laskimoveritulpat
keuhkoembolia

atelektaasit
heikko yskiminen
infektiot
mahalaukun ja suolen liikkuvuuden huononeminen, virtsaretentio
erilaisten stressihormonien eritys lisääntyy
lihaspasmit, liikkumattomuus
ahdistus, pelko, unettomuus
hidastunut toipuminen, toimintakyvyn heikkeneminen, kivun kroonistuminen

Kivun arviointi (Lähde /40/ Vaasan keskussairaala )
Kivun mittaaminen on haastavaa, mutta kivun arvioinnin helpottamiseksi on kehitetty erilaisia mittareita. Yhdellä potilaalla kannattaa käyttää samaa kipumittaria koko ajan, koska näin kivusta ja sen
hoitamisesta saadaan luotettava ja vertailukelpoinen käsitys.

Kuvio 2. Kipumittari numeroilla.
Kipumittari voi olla numerojana, jonka toinen ääripää (0) tarkoittaa "ei kipua lainkaan" ja
toinen (10) "erittäin vaikeaa kipua".

- 26 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

Kuvio 3. Kipumittari kiilalla.
Mittari voi olla myös kolmio (VAS= visual analogue scale), jonka avulla voi näyttää kivun
voimakkuuden

Kuvio 4. Kipumittari kasvojen kuvilla.
Kivun mittaukseen voi käyttää lapsilla kasvojen ilmekuvin havainnollistettua asteikkoa.

Kivun hoitaminen lääkkeillä

Anestesialääkäri antaa ohjeistuksen leikkauksenjälkeisestä kivunhoidosta jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Hän räätälöi lääkityksen ottaen huomioon potilaan sairaudet, kipulääkehistorian sekä potilaan leikkaustyypin ja siitä todennäköisesti aiheutuvan postoperatiivisen kivun. Kipua hoidetaan
yhdistelemällä erityyppisiä lääkkeitä. Pienen leikkauksen jälkeen riittää usein parasetamoli ja /tai
tulehduskipulääkkeet. Jos ne eivät ole tarpeeksi tehokkaita, voidaan hoitoon yhdistää heikko opioidi, kuten kodeiini tai tramadoli. Voimakas kipu vaatii vahvojen opioidien käyttöä.

Jos potilaalle määrätty kipulääkitys ei riitä, konsultoi potilasta hoitavaa anestesialääkäriä sen
tehostamiseksi! Lääkkeitä annetaan anestesialääkärin määräysten mukaisesti!

Lähteet: /36, 840–841/, /27, 371/ , /42/
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Kuvio 5. VAS ja kipu.

*LIEVÄ KIPU

** KOHTALAINEN KIPU

*** KOVA KIPU

VAHVAT
OPIOIDIT
KESKIVAHVAT
OPIOIDIT
HEIKOT
OPIOIDIT

• Morfiini
• Oksikodoni
• Hydromorfoni
• Metadoni
• Fentanyyli

• Buprenorfiini

• Kodeiini
• Tramadoli


Parasetamoli

TULEHDUSKIPULÄÄKKEET






Ibuprofeeni
Naprokseeni
Diklofenaakki
Ketoprofeeni





Kuvio 6. Kivunhoidon portaat. Lähde: /5/ mukaillen WHO, Terveysportti 2007.
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Nabumetoni
Meloksikaami
Selekoksibi
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Kivun hoidossa käytettävät lääkkeet (lähde koko luvussa /6/ , /42/)

Parasetamoli (linkki Duodecim lääketietokanta),

Parasetamolilla on kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus. Plasmapitoisuuden huippu saavutetaan 30–60 minuutissa. Kipua lievittävä vaikutus alkaa noin puolessa tunnissa ja on huipussaan 12 tunnin kuluttua ja kestää noin 4-5 tuntia.
Annostus:

itsehoidossa: aikuisille 1-2 tablettia korkeintaan
3 kertaa päivässä.
lääkemääräyksellä: aikuisille parasetamoli 500
mg 1-2 tablettia 4 kertaa vuorokaudessa. Maksimiannos on 4 g vuorokaudessa.
Haittavaikutukset

Vaikuttava aine
Kauppanimet
parasetamoli
Pamol
Pamol-F
Panadol
Para-Tabs
Paraceon
Paracetamol- ratiopharm
Paramax
Perfalgan

Muodot/antotavat
peräpuikko
tabletti
poretabletti
oraalisuspensio
24 mg/ml
iv-liuos
suussa sulava

Parasetamoli aiheuttaa harvoin vakavia haittavaikutuksia. Se ei ärsytä ruoansulatuskanavaa, ja myös
maha- ja pohjukkaissuolihaavapotilaat voivat käyttää parasetamolia.
HUOMIOITAVAA
Parasetamoli on erittäin maksatoksinen yliannosteltuna!! (kapea terapeuttinen leveys)

Tulehduskipulääkkeet (NSAID) Ks. Duodecim lääketietokanta Käypä hoito-suositus
Tulehduskipulääkkeet estävät tulehdusoireita ja kipua välittävien prostaglandiinien muodostumista
ja alentavat kuumetta. Herkkävatsaisille potilaille tulisi harkita mahansuojalääkkeiden käyttöä
(esim.omepratsoli, Losec®) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä.
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Annostus:
Eri lääkkeiden annostus vaihtelee:


ibuprofeeni



ketoprofeeni

400–800 mg x 1-3 p.o.
100mg x 1-2 i.v.

Vaikuttava aine

Muodot/antotavat

Kauppanimet
Ibuprofeeni
Burana
Burana -C
Ibusal
Ibumax
Ibuprofen –ratiopharm
Ibutabs

peräpuikko
500 mg
1g
oraalisuspensio
20 mg / ml
poretabletti

50 mg x 1-3p.o.


diflofenaakki

Naprokseeni
Alpoxen
Eox
Miranax
Naprometin
Napromex
Pronaxen
Ketoprofeeni
Keto
Ketomex
Ketorin
Orudis

75 mg x2 i.v.
50 mg x 1-3 p.o



etorikoksibi 120 mg x1 p.o.

( suositus Anestesia- ja tehohoito-kirja, s.841.)
Haittavaikutukset
Huimaus ja päänsärky
Mahasuolikanavan ärsytys
HUOMIOITAVAA
Tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää, jos potilaalla on


mahahaava



vuototaipumus (Marevan-lääkitys)



yliherkkyys tulehduskipulääkkeille



astma (osalle potilaista käy)



munuaisten vajaatoiminta



sydämen vajaatoiminta



hypotensio



hypovolemia

Diklofenaakkinatrium
Diflofenac
Diclomex
Motifene Dual
Voltaren
Diklofenaakkikalium
Voltaren rapid
Diklofenaakkinatrium+
misoprostoli
Arhrotec Forte

tabletti
kapseli
tabletti
oraali-suspensio
25 mg/ml

injektio-liuos
50 mg/ml
kapseli
peräpuikko
tabletti
peräpuikko
tabletti
entero=
imeytyy suolesta
retard=
pitkävaikutteinen
injektio 25 mg/ml
iv / im
tabletti

tabletti
Yhdistelmävalmiste
ibuprofeeni;+kodeiinifosfaattihemihydraatti
Ardinex

Usean eri tulehduskipulääkkeen käyttö samanaikaisesti ei ole suositeltavaa, haittavaikutukset voivat
lisääntyä.
Vanhuksille tulisi annoksia pienentää.
- 30 -

Koksibit
Etorikoksibi
Arcoxia
Turox
Selekoksibi
Celebra
Parekoksibi
Dynastat

tabletti

infuusio
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Heikot opioidit Ks. Duodecim lääketietokanta)
Kodeiini on keskushermostoon vaikuttava opioidianalgeetti

Yhdistelmävalmisteet
parasetamoli+kodeiinifos
faattihemihydraatti
Codaxol
Panacod
parasetamoli + orfenadriinisitraatti+
Dolan
Norgesic

Annostus:
1-2 tablettia 1-4 kertaa päivässä.
Haittavaikutukset:
Väsymys, allergiset reaktiot

poretabletti

tabletti

Pahoinvointi
Ummetus
HUOMIOITAVAA
Parasetamoli on erittäin maksatoksinen yliannosteltuna!!
Ei sappipotilaille, saattaa aiheuttaa sappikohtauksen.
Kodeiini voi aiheuttaa riippuvuutta.

Tramadoli on keskushermostoon vaikuttava opiaattianalgeetti.
Annostus:
Vaihtelee, esim.
50-100 mg x 3-4 . Maksimiannos vuorokaudessa on 400 mg vaikuttavaa
ainetta.

Tramadolihydrokloridi
Tradolan
Tramadin
Tramadol
Tramagetic
Tramal
Trambo
Tramium

Haittavaikutukset:
Huimaus, päänsärky
Tokkuraisuus
Pahoinvointi, oksentelu
Hikoilu
HUOMIOITAVAA
MAO:n estäjien kanssa yhteisvaikutus
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kapseli
tipat 100mg/ml
injektioliuos
iv /im
Varovasti!!
peräpuikko
liukeneva tabletti
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Vahvat Opioidit Ks. Duodecim lääketietokanta

Opioidit estävät kivun välittymistä aivoissa, selkäytimessä ja ääreishermostossa. Opioidit ovat tehokkaimpia akuuteissa kiputiloissa, joissa kipu johtuu lähinnä kudosvauriosta ja tulehduksesta.
Opioidit
Annostus:
Oksikodoni 2-3 mg i.v., voi toistaa muutaman minuutin välein kunnes kivun saa hallintaan
Petidiini, käytetään yleensä lasten kipulääkityksessä
määräyksen mukaan
Fentanyyli määräyksen mukaan
Hengityslamariski!!
Haittavaikutukset:
Sekavuus
Huimaus, uneliaisuus

Vahvat opioidit
Oksikodoni
Oxycontin
Oxynorm
Oksikodoni+ naloksoni
Targiniq
Fentanyyli
Fentanyl
Durogesic
Instanyl
Matrifen
Petidiini 50mg/ml
Petidin
Morfiini
Dolcontin
Morphin
Depolan
Oramorph

Hengityslama
Verenkierron lama
Pahoinvointi, päänsärky, oksentelu
Ummetus ja suolistospasmit
Kutina

tabletti pitkävaik.(12h)
kapseli lyhytvaik.(4h)
injektio 10 mg /ml
liuos 10 mg/ml
injektioneste o,o5mg/ml
laastari
nenäsumute

injektioneste
im
iv
injektioneste
im
iv
epiduraali
spinaali
oraaliliuos
depottabletti
depotkapseli

HUOMIOITAVAA
Saattaa lamata yskänrefleksin.

Opioidien vasta-aine on naloksoni (Naloxon)!
Litalgin
Ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden
koliikkikivut. Rakkokouristukset.
Annostus:
Aikuisille 2–5 ml lihakseen tai hitaasti (< 1 ml/min)
laskimoon. Annos voidaan tarvittaessa toistaa 6–8
tunnin välein.

injektioliuos
Metamitsolinatrium;
pitofenonihydrokloridi im
Litalgin
iv→ Hitaasti!
tabletti
peräpuikko
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Lääkkeetön kivunhoito

Kylmähoito
Kylmähoito perustuu kudosten lämpötilan alenemiseen. Kylmä hidastaa lihaksen, hermoston ja nivelvoidekalvon aineenvaihduntaa, vähentää hapenpuutteesta johtuvaa kudosvauriota ja rajoittaa
turvotuksen muodostumista. Kylmä alentaa hermojen johtumisnopeutta ja lievittää näin kipua.
Erityisesti ortopediset potilaat hyötyvät kylmähoidosta. Kylmähoitoa ei tule antaa suoraan iholle,
vaan kylmäpakkauksen tulee olla käärittynä esim. tyynynliinaan tai pyyhkeeseen. Suositeltava kylmähoitoaika on 10–30 minuuttia useita kertoja päivässä. Kylmähoito on edullinen, tehokas ja melko
turvallinen hoitomuoto. Kylmähoitoa ei tule käyttää tunnottomilla ihoalueilla, huonon verenkierron
alueella, kylmäallergiassa, -urticariassa ja Raynaud’n taudissa.
Lähde: /15, 238/

Asentohoito
Kipua voidaan hoitaa myös potilaan asentoa muuttamalla. Asennon muutos lieventää kipureseptoreihin kohdistuvaa ärsytystä. Asennon vaihto edistää laskimo- ja lymfakiertoa ja vähentää nesteiden
kerääntymistä kudokseen. Tyynyjen avulla potilas voidaan tukea erilaisiin asentoihin.


Kohoasento raajaleikkauksen jälkeen vähentää raajan turvotusta ja kipua.
o Sängyn jalkopäätä voi nostaa alaraajaleikkausten jälkeen tai tukea jalan kiilatyynyllä kohoasentoon
o Käden tai ranteen leikkauksen jälkeen tuetaan käsi tyynyn avulla ylös.



Vatsaleikkauksen jälkeen kylkiasento tai selkäasento saattaa tuntua mukavalta, tyyny polvien alla vähentää vatsaan kohdistuvaa ihon venytystä.



Vatsaleikkauksen jälkeen potilas voi tukea tyynyllä tai kädellä vatsaa yskimisen yhteydessä.

Lähde: /16, 357/
Potilaan huomion suuntaaminen pois kivusta
o Rentoutus
o Huumori
o Musiikki (Hoitotyön suositus), televisio, pelaaminen
o Mielikuvien luominen
Lähteet: /16, 357/ , /42/
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4.7. Pahoinvointi (PONV= post-operative nausea and vomiting)

Pahoinvointi ja oksentaminen ovat elimistön hyödyllisiä suojamekanismeja. Leikkauksen jälkeinen
pahoinvointi on yleistä, jopa kolmasosa leikkauspotilaista kärsii siitä. Osa potilaista on herkempiä
voimaan pahoin kuin toiset. Pahoinvointia tulee hoitaa aktiivisesti, koska muutoin se saattaa pidentää potilaan heräämöhoidon pituutta ja myös estää kotiutumisen. Jos tiedossa on etukäteen potilaan
pahoinvointitaipumus, se voidaan ottaa huomioon jo suunniteltaessa anestesiaa ja antaa ennaltaehkäisevää lääkitystä. Usein on hyödyllistä antaa erilaisia lääkkeitä.
Pahoinvointi saattaa aiheuttaa vajetta elektrolyytteihin, potilaan kuivumisen, hematooman leikkausalueelle potilaan ponnistellessa, aspiraation sekä levottomuutta ja lopulta potilaan tyytymättömyyttä
hoitoonsa. Jos potilas ei kykene syömään mitään tai oksentaa kaiken syömänsä, hän ei ole kotiutuskuntoinen, vaan hänet tulee siirtää vuodeosastolle jatkohoitoon.

Konsultoi anestesialääkäriä tarvittaessa pahoinvoinnin hoidon sekä osastolle siirron suhteen!

Jos potilaan tajunnantaso ei ole vielä palautunut ja potilaalla on pahoinvointia, hänet tulee kääntää
kyljelle, imun tulee olla käyttövalmiina. Pelätyin komplikaatio on se, että oksennusta joutuu hengitysteihin eli potilas aspiroi. Aspiroinnin seurauksena potilaalle voi kehittyä keuhkokuume, jonka
hoitaminen saattaa vaatia tehohoitoa.
Lähteet: /27, 375–377/, /14, 229–238/, /36, 782/ , /42/
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Pahoinvoinnin riskitekijät:
o Ikä (lapset oksentavat kaksi kertaa useammin kuin aikuiset, eniten 6-16 v)
o Naissukupuoli (X3 yleisempää kuin miehillä)
o Matkapahoinvointitaipumus, pahoinvointitaipumus
o Ei-tupakoija
o Migreenitaipumus
o Opioidien käyttö (leikkauksen aikana tai postoperatiivinen kivunhoito)
o Leikkaustyyppi: laparoskopia, rintakirurgia, korva-nenä-kurkku-kirurgia,
plastiikka-kirurgia, laparotomia, gynekologinen leikkaus
o Pitkä leikkausaika
o Yleisanestesia
o Anestesiakaasut, erityisesti ilokaasu
Lähde /14, 231/

Taulukko 10. Pahoinvoinnin oireet. ( Lähde /36 /Anestesiologia ja tehohoito, s. 783)
Pahoinvoinnin oireet
1. Oksennusrefleksin käynnistyttyä potilas voi kertoa ennakoivasti pahoinvoinnin
tunteesta johon liittyy nieleskely, syljeneritys, kalpeus ja hikoilu
2. Toisessa vaiheessa potilas yökkäilee ja oksentaa kun mahasuolikanavan-, hengitys- ja vatsan lihaksisto supistuvat
3. Palautuminen, jolloin pahoinvoinnin tunne helpottuu ainakin hetkellisesti

Pahoinvoinnin tarkkailu ja hoito
Hapetus
Nesteytys
Sokeritasapaino seuranta
Verenpaineen ja pulssin seuranta
Lähde: /27, 277/
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Pahoinvoinnin hoitaminen lääkkeiden avulla
Potilaan avustaminen kylkiasentoon jos tajunnantaso on alentunut, imuvalmius!
Lääkkeet pahoinvoinnin hoidossa ( Duodecim lääketietokanta)


Ondansentroni (Zofran® 2mg/ml inj.liuos)

Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV) ehkäisy ja hoito. Yleensä aikuisilla 4mg kerta-annos



DHBP (Dehydrobentsoperidyl ®2,5 mg/ml inj.liuos)
Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV) ehkäisy ja hoito.



Metoklopramidi (Primperan® 10 mg/ml inj.liuos)
Vähemmän käytetty, tarvittaessa 10 mg laskimoon määräyksen mukaisesti

Pahoinvointilääkkeitä annetaan anestesialääkärin ohjeiden mukaisesti!
Lähteet: /6/ , /42/

Pahoinvoinnin muu hoito
Pahoinvoinnin ennaltaehkäiseminen lääkityksellä jo leikkaussalissa (Dexametasoni, Zofran)
Pahoinvointia aiheuttavien lääkkeiden kuten opioidien minimaaliset annokset
Propofolin käyttö anestesian ylläpitoon kaasujen sijasta
Riittävä nesteytys
Riittävä kipulääkitys
Maailmalla on raportoitu myös akupunktion ja hypnoosin käytöstä pahoinvoinnin hoitomuotona
Lähteet: /14, 233/ , /36, 785/

4.8. Muita päiväkirurgisessa toiminnassa käytettäviä lääkkeitä (lähteet koko luvussa /6/ , /42/)

Duodecim lääketietokannassa pääset tutustumaan lääkkeisiin paremmin syöttämällä valmisteen nimen, indikaation tai vaikuttavan aineen avoimena olevaan kenttään
Antihistamiini


Loratadin® (loratadiini)
Kutinaan tai allergisiin oireisiin lääkärin määräyksen mukaan x1/ vrk



Zyrtec®-tipat(cetirizin)
Kutinaan tai allergisiin oireisiin lääkärin määräyksen mukaan x2 / vrk
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Verenpaine ja pulssi


Atropin ® (Atropiinisulfaatti 1 mg/ml) antikolinergi
Atropiini nopeuttaa sydämen sykettä ja vähentää syljen eritystä. Atropiini annetaan
aikuisille 0,5-0,7 mg ja lapsille painon mukaan kun pulssi on liian matala. Voidaan
toistaa tarvittaessa.



Robinul® (Glycopyrron. bromid. 0,2 mg/ml.) antikolinergi
Nostaa potilaan pulssia hitaammin ja tasaisemmin kuin atropiini, tasaa pulssia.



Effortil® 10mg/ml ( etilefriini)
Matalan verenpaineen hoitoon, nostaa verenpainetta nopeasti, annetaan yleensä 1-3
mg/ kerta, voidaan toistaa.



Efedrin® (efedriinihydrokloridi)
Käytetään verenpaineen kohottamiseen, laimennettava



Seloken® 1mg/ml (metaprololitartaatti)
Käytetään sydämen rytmihäiriöihin



Catapresan ® (klonidiinihydrokloridi)
Käytetään verenpaineen laskemiseen, laimennettava



Dopmin® (dopamiinihydrokloridi)
Käytetään verenpaineen kohottamiseen, laimennettava



Lidocard® 20mg/ml (lidokaiinihydrokloridi)
Kammiotakykardia, kammiovärinä ja kammiolisälyönnit



Dopram® (doksapraami)
Hengityksen stimulointi



Noradrenaliini (Neosynephrine)
Verenpaineen kohottaminen, laimennettava!

Kortisonit


Solu-Medrol ®(metyyliprednisoloninatriumsuksinaatti)
Lisälääkityksenä henkeä uhkaavissa tiloissa: Solu-Medrolia tulisi antaa 30 mg/kg laskimoon
vähintään 30 minuutin ajan.



Solu-Cortef ®(hydrokortisoninatriumsuksinaatti)
Äkilliset yliherkkyysreaktiot, laskimonsisäistä injektiota suositellaan kiireellisissä hätätapauksissa. Vakioannos on 100 mg hydrokortisonia, voidaan toistaa tarpeen mukaan.
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Dexamethason® (Oradexon®) (deksametasoninatriumfosfaatti)
Vaikeat yliherkkyysreaktiot lääkkeille tai hyönteisenpuremille, anafylaktinen sokki, käytetään myös pahoinvoinnin estoon.

Mahansuoja


Omepratsoli (Losec®)



Pantopratsoli (Somac®)
Estää mahahapon muodostumista, vaikutuksen alku kestää tunteja

Puudute


Lidocain ( Xylocain® 1%)
Käytetään hengitystiespasmin estoon tai hoitoon
Käytetään paikallispuudutteena



Naropin
0,75 % käytetään plexuspuudutuksessa
0,5 % kipupumpussa postop kivun hoidossa



Garbocain 1 % c. adr
Käytetään plexuspuudutuksessa ja paikallispuudutteena olkapääleikkauksissa



Marcain 0,5 %
Käytetään paikallispuudutteena esim. polvitähystyksen jälkeen



Chirocaine 0,5 %
Käytetään paikallispuudutteena esim. polvitähystyksen jälkeen
Chirocaine 0,25 %
Käytetään paikallispuudutteena



Opioidi-antagonisti (Naloxon ®)
Opioidien vasta-aine, vaikutus ilmenee 2 minuutissa, voidaan toistaa.
Haitat pahoinvointi, hikoilu, takykardia, kipu



Flumazenil®
Bentsodiatsepiinien aiheuttaman sedatiivisen vaikutuksen kumoaminen
- 38 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

Elvytys


Adrenalin 0,1 mg /ml ELVYTYSLÄÄKE iv-muoto
Sydämen stimulointi sydänpysähdyksen yhteydessä, vaikea astmakohtaus tai allerginen reaktio, annetaan lääkärin määräyksen mukaan, Epipen- kynä



Adrenaliini 1 mg/ ml annetaan vain i.m. tai s.c.
Elvytyslääkkeet elvytyskärryssä!



Adrenaliini säilytetään jääkaapissa!



Cordarone® (Amiodaronihydrokloridi) 50 mg/ml
o Pitkittyneen hoidolle reagoimattoman kammiovärinän hoidossa defibrillaation ja adrenaliinin annon jälkeen annos on 300 mg nopeana boluksena, toistettuna tarvittaessa 150 mg boluksena.
o Defibrillaatioon reagoimattoman kammiovärinän elvytys
o Aloitusannos on 300 mg (tai 5 mg/kg) laskimoon 20 ml:ssa 5 % glukoosiliuosta nopeana bolusinjektiona.
o Lisäannoksena voidaan harkita 150 mg (tai 2,5 mg/kg) laskimoon, jos kammiovärinä jatkuu. SUONIA ÄRSYTTÄVÄ LÄÄKE!

Sedatiivit ja nukutuslääkkeet


Midatsolaami (Dormicum)
Käytetään sedaatioon anestesian aikana tai esilääkkeenä, aiheuttaa amnesiaa.



Propofoli (Recofol®)
Sedaatio leikkauksen aikana, nukutuksen induktio, unen ylläpito.



Penthotal®
Nukutuksen induktio

Lihasrelaksantti


Esmeron® (rokuronibromidi)
Lihasrelaksantti, lyhytvaikutteinen



Sukolin
Lihasrelaksantti, hyvin nopeavaikutteinen, käytetään yleensä hätätilanteissa ennen
intubointia, sivuvaikutuksina lihaskivut
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Lihasrelaksantin vasta-aine
 Robinul-Neostigimin®
Vasta-aine, vaikutus saattaa mennä ohi jos lihasrelaksantti pitkävaikutteinen


Bridion® (sugammadeksi)
Rokuroni lihasrelaksantin vasta-aine, hormonaalinen ehkäisy saattaa heikentyä

Muita lääkkeitä


Caprilon® (traneksaamihappo)
Vuoto tai vuodon ehkäisy



Euphylong®( teofylliini)
Hengenahdistus, astma

Lähteet: / 6/ , /42/
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4.9 Lämpötasapaino (Hannu Koivula)
Potilaan toipumisen kannalta on tärkeää, että lämpötaloudesta huolehditaan. Hypotermiassa potilaan ydinlämpötila on päässyt laskemaan alle 35 asteen, tämä johtuu anestesian aiheuttamasta lämmönsäätely-kontrollin häiriöstä sekä altistumisesta kylmälle leikkaussalille.
Potilaalle herääminen vilunväreisiin on epämiellyttävä kokemus. Monet seikat leikkauksen aikana
aiheuttavat potilaalle lämmönhukkaa, kuten verityhjiö, iv-nesteet, puutteellinen vaatetus, verenvuoto yms. Hypotermian vaikutuksesta veren hyytyminen häiriintyy, haavainfektioita on enemmän,
potilaan toipuminen hidastuu ja potilas kokee epämukavuutta. Erityisessä riskiryhmässä ovat nukutetut ja puudutetut potilaat sekä lapset ja ikääntyneet. Mitä pidempi leikkaus on, sitä suurempi on
riski alilämpöisyydestä.
Kaikille nukutetuille tai spinaalipuudutetuille potilaille on hyvä laittaa lämpöpeitto puhaltamaan
hypotermian välttämiseksi. Parasta hoitoa on siis ennaltaehkäistä hypotermiaa. Potilaalla saattaa
esiintyä myös lihasvärinää eli ”shiveringiä”. Tämä lisää potilaan hapenkulutusta ja hiilidioksidin
tuottoa.


Lämpöpeitto

Puhaltimesta voi valita tehon, jolla lämmittää potilasta. Peitteet ovat joko kerta- tai monikäyttöisiä.
Monikäyttöisten peittojen kohdalla tulee huolehtia hygieniasta, suojaa peite potilaan kasvojen kohdalta potilaan omalla peitteellä. Puhallin tulee myös muistaa sammuttaa, sillä potilas voi tulla huonovointiseksi jos hänellä on liian kuuma.


Lisäpeitteet

Yksi peitekerros vähentää lämmönhukkaa 30 %, parhaatkaan eristeet tai kerrosten lisääminen eivät
vähennä lämmönhukkaa 50 % enempää.


Avaruuslakana

Avaruuslakana heijastaa kehosta karkaavaa lämpösäteilyä takaisin.


Lääkitys

Pethidin tärinään ”shivering” 10–20 mg suonesisäisesti anestesialääkärin määräyksellä. Pelkkä lääkitys ei riitä, potilasta tulee lisäksi myös aktiivisesti lämmittää esim. lämpöpeitolla.
Lähteet: /18/ , /27,322 -325, 367/
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4.10 Nestetasapaino

Potilas on ravinnotta 6 tuntia ennen leikkausta ja kirkasta nestettä hän saa nauttia 200 ml vielä 2
tuntia ennen sairaalaan tuloaan, tarkoituksena on minimoida riski aspiraatiosta. Päiväkirurgiassa ei
ole yleensä tarvetta suuriin nesteensiirtoihin tai korvaushoitoon. Päiväkirurgiset potilaat saavat toivuttuaan leikkauksesta heräämössä syötävää ja juotavaa. Spinaali- ja plexuspuudutetuille sekä nukutetuille potilaille laitetaan iv-infuusio tippumaan salissa, paikallispuudutetuille potilaille riittää
usein pelkkä iv-kanyyli lääkitystä varten.
Iv-nesteitä tiputetaan anestesialääkärin määräyksen mukaan. Verensiirrot eivät kuulu päiväkirurgian
arkipäivään, tarvittaessa vuotoa korvataan elektrolyyttinesteillä tai plasman korvikkeilla. Mahdollisesta verensiirrosta päättää kirurgi tai anestesiologi. Ohje verensiirrosta Intranetissä.
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5. TIETOA ERILAISISTA ANESTESIAMUODOISTA
Kirurgi ja anestesiologi tekevät useimmiten päätöksen kuhunkin leikkaukseen sopivasta anestesiasta, potilaan toiveet otetaan mahdollisuuksien rajoissa huomioon. Potilas tarvitsee informaatiota erilaisista anestesioista, tieto voi hälventää potilaan perusteettomia pelkoja esim. spinaalipuudutusta
kohtaan.
Paljon puhutaan allergioista puudutusaineita kohtaan, mutta allergisuus puudutteille on hyvin harvinaista. Potilaan kertoma allergia tulee ottaa vakavasti. Aina jos on aihetta epäillä allergiaa, potilas
tulee testata ihokokeilla. Potilaat erehtyvät usein pitämään erilaisia puudutereaktioita allergisina
oireina (vrt. pyörtyminen, sydämentykytys, punoitus). Yliherkkyys saattaa liittyä myös puudutteen
säilöntäaineisiin. Lähde /18, 20–21/.
Luvussa käsitellään:


Spinaalipuudutus



Plexuspuudutus



Yleisanestesia



Laskimopuudutus



Paikallispuudutus

- 43 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

5.1 Spinaalipuudutus
Spinaalipuudutusta käytetään alavartaloleikkauksissa ja alavatsan alueen leikkauksissa. Yleisimmin päiväkirurgiassa käytetään puudutusaineena pieniä määriä raskasta bupivakaiinia (Bicain
Pond®), joka on selkäydinnestettä raskaampaa puudutetta. Potilaan puudutuksen aikaisella asennolla voidaan ohjata puudutusaineen kulkua esim. lähinnä vasempaan jalkaan potilaan maatessa
vasemmalla kyljellä piston jälkeen. Molemmin puoleinen puudutus eli puudutus lähinnä alavatsalle/lantion alueelle saadaan aikaan kääntämällä potilas heti piston jälkeen leikkausasentoon. ( vatsa /
selkä).
Pieni spinaalipuudutus kestää n. 3-4 tuntia. Puudutus poistuu pikkuhiljaa, poistuminen on hyvin
yksilöllistä. Potilas pystyy yleensä ensin liikuttamaan varpaitaan, sitten nilkkaa ja lopulta polvikin
nousee. Takapuoli on usein viimeinen paikka joka on vielä puutunut. Ratsupaikka-anestesiassa
lähinnä lantion seutu on puutunut.
Haittavaikutukset



Puuduttamisen yhteydessä vasovagaalinen reaktio (bradykardia, hypotensio, kalpeus, pyörtyminen )
Hoito: Atropin ja Effortil iv:sti, hapetus, jalat koholle jos mahdollista, nesteytys



Liian korkea spinaalipuudutus = totaalispinaali (etenee asteittain, bradykardia, hypotensio, korkea spinaalipuudutus voi johtaa tajuttomuuteen tai hengityksen pysähdykseen)
Hoito: Nesteytys, mahdollisesti nukutus ja intubaatio, potilas pidetään nukutettuna ventilaattorissa niin kauan kuin puudutus kestää



Verenpaineen lasku on melko tavallista (laskimoiden laajentuminen)
Hoito: riittävä nesteytys, tarvittaessa periferiaa supistava lääkitys



Virtsaumpi, potilas ei saa virtsattua leikkauksen jälkeen




Hoito: Kertakatetrointi tarvittaessa
Postspinaali päänsärky Ks. 6.8.
Hermoärsytys piston yhteydessä
Ks. Päikiportaali Spinaalipuudutus
Lähteet: / 20,87 -97/ , /27, 270- 275/ , /42/

- 44 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

5.2 Plexuspuudutus eli olkahermopunospuudutus
Plexus eli olkapään- ja yläraajan johtopuudutus pistetään yleensä interscaleenisti tai axillaarisesti.
Puudutettava hermo etsitään neurostimulaattorin tai ultraäänen avulla. Interskaleenipuudutusta
käytetään olkapään ja olkavarren alueen leikkauksiin, axillaarista puudutusta käytetään kyynärpään
alapuolisissa leikkauksissa. Puudutus kestää noin 12 tuntia eli se toimii samalla myös kivunhoitona.
Puudutettua kättä tulee suojella, potilaalla ei ole tuntoa siinä seuraavaan 12 tuntiin. Käsi tulee tukea
sidoksella leikkaukseen jälkeen ja esim. siirtojen yhteydessä ettei se pääse retkahtamaan (hermovammariski).
Haittavaikutukset


Tavallisesti ilmeneviä haittavaikutuksia ovat palleapareesi puudutetulla puolella, silmän verestäminen, korvan puutuminen, suupielen puutuminen sekä äänen käheys.



Pneumothorax
Hoito:potilaan hapetuksesta huolehtiminen ja tilan seuranta, thx kontrolli



Hematooma pistoalueelle



Pleksusvaurio eli hermovaurio on mahdollinen, mutta melko harvinainen.



Kova kipu puudutteen injisoinnin yhteydessä voi olla merkki siitä, että neula on hermon sisällä.



Komplikaationa voi olla myös puuduteaineen ruiskuttaminen verisuoneen. Aspiroimalla
säännöllisesti puudutteen injisoinnin yhteydessä varmistutaan, ettei neula ole verisuonessa.
Puuduteaine sisältää adrenaliinia, äkillinen pulssin nousu voi kertoa suonensisäisestä injektiosta. Suonen sisäinen ruiskutus saattaa aiheuttaa äkillisen tajuttomuuden ja hengityspysähdyksen.
Hoito: Potilaan happeuttaminen maskiventilaation tai intubaation kautta. Lääkehoito eri
oireisiin eli kouristeluihin (midatsolaami, diatsepaami), bradykardiaan (atropiini) ja
hypotensioon (etilefriini).
Ks. Päikiportaali Plexuspuudutus
Lähteet: /20, 57- 69/ , /27, 266- 268/, / 42/
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5.3 Yleisanestesia
Yleisanestesian kesto vaihtelee riippuen toimenpiteestä. Päiväkirurgiassa käytetään lääkkeitä, jotka
poistuvat nopeasti elimistöstä ja mahdollistavat potilaan nopean toipumisen ja kotiutumisen. Yleisanestesia perustuu kolmeen komponenttiin eli hypnoosiin, analgesiaan sekä lihasrelaksaatioon eli
potilaan tulee olla tarpeeksi syvässä unessa, tarpeeksi hyvin kipulääkittynä ja relaksoituna tarpeen
mukaan. Anestesian induktioon käytetään pääasiassa propofolia ja unen ylläpitoon desfluraani- ja
sevofluraanikaasuja tai propofolia. Lihasrelaksantit ovat lyhytvaikutteisia (Esmeron®). Useimmiten ventilaattori hengittää potilaan puolesta leikkauksen ajan, ilmatie varmistetaan sopivan kokoisella larynx-maskilla tai intubaatioputkella.
Leikkauksissa voidaan käyttää kohde-elinohjattua anestesiaa (TCA Target Controlled Anaesthesia). Kohde-elimeen (aivot) saatetaan haluttu anestesia-ainepitoisuus joko iv:sti tai kaasulla. Potilas saa ruiskupumppujen kautta kipulääkkeeksi ultralyhytvaikutteista remifentaniiliä ja unilääkkeeksi propofolia. Tätä laskimoanestesiaa TIVA (Total IV anaesthesia) kutsutaan tavoiteohjatuksi
lääkeaineiden infuusioksi eli TCI (Target Controlled Infusion). Anestesia voidaan toteuttaa myös
ultralyhytvaikutteisen opioidin ja desfluranen yhdistelmällä.
Anestesiasta toipuminen voidaan jakaa 3 vaiheeseen:
1. Herääminen: silmien avaaminen, reagointi puhutteluun, suojarefleksit ja motoriikka palautuvat
2. Välitön toipuminen: orientaatio, kävely, siirtyminen
2. valvomoon, kotiutuskriteerit täyttyvät
3. Täydellinen toipuminen tapahtuu lopullisesti vasta kotona, täl-

löin ei ole havaittavissa anesteettien jälkivaikutusta

Yleisanestesian haittavaikutukset
 Leikkauksenjälkeinen hengityslama
 Jälkirelaksaatio
 Kurkkukipu intubaation jälkeen
 Spasmi kurkunpäässä
 Pahoinvointi johtuen annetuista lääkkeistä
 Kipu
 Tärinä, palelu
 Kutina
 Väsymys, huimaus, sekavuus
Ks. Päikiportaali Yleisanestesia
Lähteet: /27, 253/ , /36, 514, 517/ , /42/, /17/
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5.4 Laskimopuudutus eli IV-puudutus (IVRA intravenous regional anaesthesia)
Laskimopuudutusta voidaan käyttää alle tunnin kestäviin leikkauksiin. Yläraajassa se soveltuu käden, kyynärvarren ja kyynärpään leikkauksiin sekä alaraajassa nilkan ja jalkaterän alueen leikkauksiin. Anestesia saadaan aikaan ruiskuttamalla puudutetta laskimonsisäisesti raajaan, johon on tehty
verityhjiö. Yleensä potilas saa lisäksi opioidia ja sedaatiota leikkauksen aikana.
Haittavaikutukset
Potilas toipuu anestesiasta nopeasti, melkein heti kun verityhjiö päästetään, anestesia on ohi. Tärkeää on huomata riittävä kipulääkitys tässä vaiheessa. Verityhjiön mansetin paineen saa päästää
aikaisintaan 20 minuutin kuluttua puudutteen ruiskuttamisesta. Potilas voi kokea tässä yhteydessä
metallin makua suussa, korvien soimista ja puutumista suun ympärillä. Pahimmassa tapauksessa
puudutepitoisuuden nousu veressä voi aiheuttaa totaaliblokin tai sydänpysähdyksen. Veren puuduteainepitoisuus nousee 5 minuutissa huippuarvoonsa ja laskee nopeasti niin, että puolen tunnin
kuluttua toksisen reaktion vaara on pieni.
Ks. Päikiportaali Iv-anestesia
Lähteet: /20, 79–86/, /36, 268/ , /42/
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5.5 Paikallispuudutus
Paikallispuudutuksessa eli infiltraatiopuudutuksessa puudute ruiskutetaan suoraan hermopäätteitä
sisältävään kudokseen. Adrenaliini-lisä estää puudutteen imeytymistä verenkiertoon ja pidentää
puudutuksen tehoa. Paikallispuudutteen laittaa kirurgi kerroksittain leikkauksen edetessä. Paikallispuudutus on osa potilaan saamaa kivun hoitoa. Sen avulla voidaan vähentää tehokkaasti kipulääkkeen tarvetta ja vähentää näin esim. opiaattien sivuvaikutuksia. Kirurgi voi puuduttaa esim.
haavanreunat, maksapedin ja porttiaukot tähystysleikkauksissa tai ruiskuttaa puudutteen esim. polviniveleen. Parhaimmillaan puudute viipyy kudoksissa 4-6 tuntia. Toipuminen on nopeaa, jos potilas ei ole saanut paljon opioideja tai sedatoivaa lääkitystä leikkaussalissa puudutuksen lisäksi. Haittavaikutuksia esiintyy harvoin.
Varpaisiin, sormiin, korvanlehtiin tai penikseen ei saa laittaa adrenaliinipitoista puudutusainetta.
Puudutusvoidetta (EMLA® tai Ametop®) voidaan käyttää ihon puudutukseen ennen laskimon
kanylointia.
Lähteet: /36, 846/ , /27, 264/ , /17/
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6. LEIKKAUKSENJÄLKEISIÄ ONGELMATILANTEITA
Potilaalla voi ilmetä erilaisia ongelmia leikkauksen jälkeen. Tässä luvussa käsitellään leikkausvuotoa, hengitysongelmia, virtsaumpea, alilämpöisyyttä sekä toksista puuduteainereaktiota. Ks. Terveysportti Kirurgisten hoitotoimenpiteiden komplikaatiot
6.1 Vuoto
Päiväkirurgisen potilasvalinnan yksi kriteeri on se, että toimenpiteen suhteen ei ole odotettavissa
suurta verenvuotoa eikä näin ollen tehdä suunnitellusti verivarausta tai verensiirtoa.
Leikkaustoimintaan sisältyy kuitenkin aina riski vuodosta. Toimenpide saattaa laajeta odotettua
suuremmaksi tai leikkauskomplikaatio saattaa aiheuttaa vuodon. Pienet vuodot korvataan kirkkailla
nesteillä ja kolloideilla. Nykysuosituksen mukaan turhia verensiirtoja on vältettävä, koska kaikkiin
verensiirtoihin sisältyy vaaroja. Päätös verensiirrosta tulee tehdä kokonaistilanteen perusteella, ei
yksittäisen hemoglobiiniarvon perusteella.
Ennen verensiirtoa tulee olla selvillä potilaan veriryhmä, punasoluvasta-aineet seulottu ja sopivuuskoe otettuna. Äkillisen verenvuodon hoidossa keskeistä on normaalin veritilavuuden ylläpito, riittävästä hapenkuljetuskyvystä huolehtiminen ja hyytymisjärjestelmän tukihoito. Suuria verenvuotoja
hoidetaan veren eri komponenteilla kuten punasoluilla, jääplasmalla ja trombosyyteillä. Ks. Päikiportaali Vuotava potilas Ks. Intranet Ohje verensiirroista
Lähteet: /36, 369–370/ , /35, 36/

6.2 Hengitysongelma



Hengityslama

Hengityslama saattaa johtua liiallisesta opioidi lääkityksestä, joka lamaa hengityskeskusta (hengitys
frekvenssi alle 8).
Hoito: Varmistetaan potilaan happeutuminen, pidetään taukoa suonensisäisessä opioidilääkityksessä ja tehdään anestesialääkärin konsultaatio kivunhoidon jatkon suhteen. Tarvittaessa annetaan Naloksonia ®. Lähde: /42/


Kurkunpään spasmi

Kurkunpääspasmi kehittyy yleisimmin kurkunpäähän kohdistuvan ärsytyksen surauksena, kuten
ekstubaation yhteydessä.
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Hoito: Tavallisesti näin kehittyvä spasmi reagoi hyvin ambun ja naamarin avulla annettuun100 %
happeen ja on nopeasti ohimenevä. Tarvittaessa voidaan antaa lidokaiinia suonensisäisesti. Joskus
potilas joudutaan relaksoimaan ja intuboimaan uudelleen. Lähde: /27, 378/


Jälkirelaksaatio

Jälkirelaksaatio tarkoittaa sitä, että potilaalle leikkauksen aikana annettu lihasrelaksaatio palaa.
Oireina potilaalle voi tulla kaksoiskuvia, puhevaikeuksia, hengitysvaikeuksia, väsymystä ja hiilidioksidiretentiota. Syynä tähän voi olla annetun vasta-aineen vaikutuksen lakkaaminen (Robinulneostigmin ®) tai annostus ei ole ollut riittävä sugammadex (Bridion®).
Hoito: konsultoi anestesialääkäriä, potilas saattaa tarvita uuden annoksen vasta-ainetta, huolehdi
potilaan happeutumisesta.
Lähteet: /12 /, /42/
6.3 Virtsaumpi
Akuutissa tilanteessa potilaalla on pakottavan kova ja kivulias virtsaamisen tarve, mutta virtsaus ei
onnistu. Leikkauksen jälkeen virtsaumpi on melko tavallinen ilmiö. Ummen syynä on anestesiaaineiden suora vaikutus sekä keskushermostoon että perifeerisiin ganglioihin ja leikkauskivun aiheuttama suora reflektorinen esto. Spinaalipuudutus, nukutusaineet sekä leikkauksen jälkeisen kivun
hoidossa käytettävät lääkkeet sekä lamaavat virtsausheijastetta että häiritsevät rakon täyttymisen
aistimista.
Hoito: Leikkauksen jälkeinen katetrointi on paikallaan, jos potilas ei ole virtsannut leikkauksen
jälkeen kuuteen - kahdeksaan tuntiin. Tarpeen mukaan voidaan katetroida aikaisemminkin, jos rakko vaikuttaa täydeltä tai jos potilaalla on virtsaamisen tarve eikä virtsaus onnistu. On parempi katetroida herkästi kuin odotella turhan kauan. Jos virtsamäärä on yli 1000 ml, on rakon seinämä venynyt paljon ja uhkana on rakkoseinämän hermovaurio.
Apuna tilanteen toteamisessa voi käyttää ultraäänilaitetta, se antaa osviittaa rakossa olevan virtsan
määrästä sekä katetroinnin tarpeesta.. Katetroinnille tulee olla aina vankat perusteet, koska jokainen
katetrointi on infektioriski potilaalle. Jos rakossa on virtsaa yli 400 ml, tulisi potilas katetroida.
Ks. Lääkärin tietokannat Virtsaumpi, Sairaanhoitajan käsikirja Virtsaumpipotilaan hoito sekä Kertakatetrointi ja Kertakatetrointi ohje kuvilla (Lapin keskussairaala).
Lähde: /1, 331–332/, /26/
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6.4 Alilämpöisyys
Hypotermiassa potilaan ydinlämpötila on päässyt laskemaan alle 35 asteen. Tämä johtuu anestesian
aiheuttamasta lämmönsäätely-kontrollin häiriöstä sekä altistumisesta kylmälle leikkaussalille.
Hypotermian vaikutuksesta veren hyytyminen häiriintyy, haavainfektioita on enemmän, potilaan
toipuminen hidastuu ja potilas kokee epämukavuutta. Erityisessä riskiryhmässä ovat nukutetut ja
puudutetut potilaat sekä lapset ja ikääntyneet. Mitä pidempi leikkaus on, sitä suurempi on riski alilämpöisyydestä.
Hoito: Ks. 4.2.3 Lämpötasapaino

6.5 Toksinen puuduteainereaktio
Taulukko 11. Puudutemyrkytyksen oireet ja hoito.
(Lähde: /36/ Rosenberg, P. ym.: Anestesiologia ja tehohoito, s. 168 )
Myrkytyksen vaiheet

Oireet

Hoito

Ensimmäiset oireet

Korvien soiminen, sekavuus, suu-

Ruiskutuksen lopettaminen, hapen

nympäristön puutuminen

anto, seuranta

Kiihtymisvaihe

Kouristukset

Intubaatio, ventilointi

Lamaantuminen

Keskushermoston, hengityksen ja

Ventilointi, verenkierron tukemi-

verenkierron lama

nen
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6.6 Allerginen kohtaus / anafylaksia (Terveyskirjasto: Haahtela, T.:Anafylaksian ensiapu ja hoito)
Taulukko12. Anafylaksian hoito-ohjeet.
Mitä nopeampi alku, sitä vaikeampi reaktio
Ensioireita:
Kämmenten kihelmöinti, ihon ja suun pistely, kuumotus, punoitus, kutina, sydämentykytys, pala kurkussa, paino rinnassa, nenän tukkoisuus, pahoinvointi
Seuraavaksi:
Turvotus, angioödeema (silmäluomet, huulet, kieli), nokkosihottuma,
kurkunpään turvotus, käheys, stridor, yskänpuuskat, astma, vatsakipu,
ripuli
Vaikeimmissa tapauksissa sokin oireet;
verenpaineen lasku, kalpeus, kylmänhikisyys, kurkunpään ahtautuminen, syanoosi,
hengityksen ja sydämen pysähtyminen
HOITO
Ole nopea, anna heti adrenaliinia!
1.
ADRENALIINIA 1 mg/ml (1: 1 000) HETI LIHAKSEEN
aikuisille 0,4–0,8 ml
lapsille 0,01 ml/kg, enintään 0,5 ml
esim.
5 kg
annos
0,05 ml
paino
10 kg
0,10 ml
15 kg
0,15 ml
20 kg
0,20 ml jne.
Tarvittaessa uusi adrenaliiniannos 10–30 minuutin kuluttua
Sokissa ns. resuskitaatioadrenaliinia 0,1 mg/ml (1:10 000) laskimoon hitaasti 5–10 minuutissa aikuisille 1–3 ml, lapsille 0,01 mg/kg enintään 3 ml
2.
VAPAUTA ILMATIET, ANNA HAPPEA JA AVUSTA HENGITYSTÄ
TILANTEEN MUKAAN, tarkkaile verenpainetta, pulssia ja hengitystä
3.
KORTIKOSTEROIDI LASKIMOON
Metyyliprednisolonia (Solu-Medrol®) aikuisille 80–250 mg, lapsille 2 mg/kg
tai hydrokortisonia (Solu-Cortef®) aikuisille 250–1 000 mg, lapsille 10 mg/kg
Jos mahdollista, prednisolonia tabletteina 20–40 mg suun kautta
4.
NESTEHOITO, FYSIOSOL® – tai 0,9 % NaCl-INFUUSIO ensimmäisen
tunnin aikana aikuisille 500–1 000 ml, lapsille 20 ml/kg
Sokissa albumiini (Albumin 40 mg/ml SPR) tai tarvittaessa dopamiiniinfuusio
5.
AIKUISILLE TEOFYLLIINIÄ (50 mg/ml) laskimoon 200–300 mg hitaasti
10–15 minuutissa, jos bronkusobstruktio.
6.
ANTIHISTAMIINI, jos mahdollista suun kautta esim. hydroksitsiini (Atarax),
aikuisille tabl. 25–50 mg, lapsille mixt 2 mg/ml: alle 1 v 2,5 ml, 1–5 v 5 ml,
6–10 v 10 ml , iv-muoto ( Phenergan® )
Jos potilas saa tehokkaan ensiavun, toipuminen on nopeaa, ja 1-2 tunnin kuluttua potilas voi olla
oireeton. Silti potilasta on seurattava kohtauksen jälkeen vähintään vuorokausi, koska lievempiä
jälkireaktioita ilmenee noin 20 %:ssa tapauksia. Suurin osa myöhäisreaktioista tulee kuuden tunnin
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sisällä ensireaktiosta ja voi vaatia lisähoitoa. Potilas siirretään yleensä vuodeosastolle jatkohoitoon
vakavan allergisen reaktion jälkeen.
Lähde: / 8/

6.7 Kutina
Opioidit saattavat aiheuttaa kutinaa, erityisesti spinaalipuudutuksen yhteydessä. Lääkkeen poistuessa elimistöstä kutina lakkaa.
Hoito: Oireita voi helpottaa antamalla antihistamiinitabletin, joskus jopa naloksonista voi olla hyötyä.
Lähteet: /20, 96/ , /42/

6.8 Postspinaali päänsärky
Oireet ilmenevät useimmiten 12–72 tuntia spinaalin piston jälkeen. Päänsärky tuntuu otsalla, takaraivolla ja voi levitä myös niskaan ja hartiaseutuun. Kipu tuntuu eniten pystyasennossa ja makuulla
se on yleensä poissa. Voi esiintyä myös pahoinvointia, oksentelua, kuulon alenemaa, huimausta ja
heikotusta, sekä silmien valonarkuutta ja kaksoiskuvia.
Hoito: Runsas juominen, kipulääkitys ja lepääminen. Jos ei hellitä, veripaikkaharkinta, tarkka seuranta!! (poissuljetaan muut syyt särylle).

Veripaikka = Anestesialääkäri laittaa potilaan omaa verta ”laastariksi”
pistokohtaan steriilisti 10–20 ml.
Lähteet: /20, 113–119/ , /42/
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6.9 Verenkierto-ongelmat



Syvä laskimotrombi

Leikkaukseen sisältyy aina riski laskimotrombista, jolle altistavat mm. yli 40-vuoden ikä, ylipaino,
immobilisaatio, aiemmin sairastettu laskimotukos, leikkaus, raskaus, autoimmuunisairaudet tai perinnöllinen hyytymisalttius.
Oireet: turvotus, kuumotus ja aristus, joka kohdistuu noin kämmenen kokoiselle alueelle sekä jomottava kipu syvällä pohkeessa. Jos tukos on suuressa suonessa, jalka muuttuu sinertäväksi ja pintalaskimot laajentuvat, kuumettakin saattaa ilmetä (Homanin testi positiivinen: jalkaterän koukistuksessa tuntuu kipua pohkeessa, ). Diagnoosi varmistetaan raajan ultraäänikuvauksella. Hoitona
käytetään lepoa, jalka pidetään kohoasennossa, laskimopaluuta helpotetaan jalan sitomisella tiukalla
sidoksella. Yleensä aloitetaan verenohennushoito.
Ks. Käypä Hoito suositus Laskimotukos ja keuhkoembolia, Sairaanhoitajan käsikirja Syvän laskimotukoksen hoito Finnanest Syvä laskimotrombi
Lähteet: /1, 119 / , /39/


Keuhkoembolia

Keuhkoembolialla tarkoitetaan keuhkovaltimon tai sen haaran tukosta, joka on aiheutunut verenvirran mukanaan tuoma materiaali, tavallisesti hyytymä. Hyytymä on yleensä lähtenyt pohkeen laskimotukoksesta.
Altistavia tekijöitä ovat leikkaus, trauma, vuodelepo, syöpä, raskaus, ehkäisypillerit, ylipaino, lentotai automatka, lisääntynyt hyytymistaipumus.
Oireet: yleensä hengenahdistus, nopea hengitys ja kipu rinnassa. Pulssi on korkea, potilas saattaa
mennä äkillisesti tajuttomaksi tai kouristaa.
Ks.. Sairaanhoitajan käsikirja Keuhkoembolian hoito,
Hoito: Potilaalla on kiire hoitoon! Hoito tulee aloittaa viivytyksettä!
Lähteet: /39/
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7. KOTIUTUSKRITEERIT
Kotiutuakseen potilaan tulee täyttää ennalta sovitut kotiutumiskriteerit. Taulukossa on listattu huomioonotettavat seikat
Taulukko 12. Kotiutuskriteerit ja niiden täyttyminen
Kriteeri
Vitaalielintoiminnot
eli verenkierto, hengitys, tajunnantaso

Kriteerin täyttyminen
Potilaan vitaalielintoimintojen tulee olla vakaat (leikkausta edeltävällä
tasolla) tunnin ajan ennen kotiutusta.


verenkierto (pulssi, verenpaine)



hengitys (SaO2, hengitys on vaivatonta)



tajunnantaso



Potilaan tulee olla orientoitunut aikaan ja paikkaan



Potilaan tulee kyetä vastaanottamaan kotihoidonohjaus

Kipu



Kivun tule olla hallinnassa ja hoidettavissa kotona otettavilla kipulääkkeillä (ei tarvetta injisoitaviin kipulääkkeisiin) VAS >3

Haava



Haava ei vuoda tai tihkuta

Syöminen ja juominen



Potilas pystyy juomaan nesteitä ja mahdollisesti syömään

Pahoinvointi



Ei ole liiallista pahoinvointia, johon lääkitys ei auta

Liikkuminen



Potilas pystyy kävelemään tuetta tai keppien avulla

Tajunnantaso

Virtsaaminen

Potilaan tulisi kyetä virtsaamaan ennen kotiinlähtöä


spinaalipuudutuksen



virtsateihin kohdistuvan leikkauksen jälkeen (urologinen, gynekologinen)

Muille potilaille tämän kriteerin täyttyminen ei ole niin välttämätöntä.
Potilas ohjataan hakeutumaan hoitoon leikkauspäivän iltaan mennessä,
jollei hän saa virtsattua ennen sitä.

Hakija ja seuralainen



Potilaalla tulee olla hakija joka hakee hänet yksiköstä tai vastaanottaja kotona jos hän menee taksilla



Potilaalla tulee olla seuralainen leikkauspäivää seuraavaan aamuun. Seuralaisen tehtävän on auttaa potilasta ja esim. soittaa
apua tarvittaessa.

Lähteet: mukaillen /13, 519–520/, /42/ , /3, 2/
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Mitä tulee tehdä, jos kriteerit eivät täyty tai potilas ei ole kotiutuskuntoinen?
Jos potilaan kotiutuskriteerit eivät toteudu, potilas siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle. Yleensä
potilaat sijoitetaan vuodeosastolle eri erikoisalojen mukaan, kuitenkin riippuen mm. osastojen
kuormitustilanteesta ja loma-aikojen suluista.

Jos olet epävarma kotiutuskriteerien täyttymisen suhteen, konsultoi kokeneempaa kollegaa
tai kirurgia/ anestesiologia!!

Osasto

Erikoisalat

A3

Sydän-, verisuonikirurgia sekä urologiset potilaat (esim. laskimoleikkaus, eturauhasleikkaus)

A5

Naistentaudit ja yleiskirurgia (Gynekologia, Korva-nenä-kurkkutaudit, rinta-, silmä-,
suu - ja leukakirurgia)

A9

Kaikki alle 16-vuotiaat potilaat

T2

Ortopediset potilaat

T3

Gastrokirurgia (esim. sappileikkaus, fundoplikaatio, SAGB- pannan poisto, laparoskopia)
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8. POTILAAN POSTOPERATIIVINEN OHJAAMINEN
Päiväkirurginen potilas viipyy sairaalassa alle 12 tuntia. On olennaista, että potilas saa riittävästi
informaatiota sekä suullisesti että kirjallisesti, jotta voisi ottaa vastuun omasta hoidostaan kotiutuessaan. Kotiin tulevan preoperatiivisen infopaketin mukana potilas saa yleensä myös leikkauskohtaisen potilasohjeen. Hyvä leikkausta edeltävä informaatio auttaa myös postoperatiivisessa vaiheessa,
tällöin potilas on esim. asennoitunut siihen, että hänellä tulee olemaan kipua ja kuuntelee erittäin
tarkasti ohjeet kivunhoitoon liittyen. On tärkeää, että potilas saa oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Lähde
/9/.
Renholm ym. (2009) ovat tutkineet hoidon jatkuvuutta päiväkirurgisessa hoitopolussa potilaan näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen mukaan potilaalle on tärkeää saada selkeä kuva hoitoprosessista. On olennaista saada tietoa odotusajasta ja aikatauluista leikkausta odottaessa kotona ja sairaalassa. Hoidon tulisi olla hyvin organisoitua ja aikataulutettua. Potilaat halusivat realistista tietoa
leikkauksesta ja siitä toipumisesta. Toiveena oli myös, että samat hoitajat ja lääkärit hoitaisivat heitä
läpi koko hoitoprosessin, tämä auttaisi potilasta tuntemaan olonsa turvalliseksi. Hoidon jatkuvuus
terveyskeskuksissa ei toiminut (esim. tikkien poisto). Eri hoitopaikkojen välistä tiedonvälitystä tulisi parantaa, potilaalle jää sekava kuva prosessin eri vaiheista. Lähde /34/
Taulukko 13. Päiväkirurgista potilasta voimavaraistava tieto leikkausprosessin eri vaiheissa (Lähde: /29/ Rauta, S., 2006)
Leikkausta kotona
odottava
tieto
 aikataulusta
 leikkausjonosta
 toimenpiteestä
 valmistautumisesta

Sairaalassa leikkausta odottava
tieto
 aikatauluista
 toimenpiteestä
 puudutuksesta
 prosessista

Leikkaussalissa olevalle





tieto
toimenpiteestä
puudutuksesta
prosessista
voinnin huomioinnista
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Ohjaus voidaan määritellä hoitajan ja asiakkaan väliseksi tavoitteelliseksi ja aktiiviseksi toiminnaksi, johon vaikuttavat heidän molempien taustatekijät. Ohjaus auttaa potilasta löytämään omia
voimavaroja, ottamaan vastuuta omasta terveydestä sekä hoitamaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjaus pohjautuu vuorovaikutteiseen ohjaussuhteeseen. Sekä potilaan että hoitajan
taustatekijät tulee ottaa huomioon ohjaustilanteessa, ei ole olemassa kaavaa, jolla voitaisiin antaa
kaikille potilasohjausta samalla tavalla. Lähde /21, 5, 25/
Taulukko 14. Potilaan ja hoitajan taustatekijät ohjaustilanteessa. (Lähde/ 21/ Kyngäs ym.2007, s.
31)
Fyysiset

Psyykkiset

Sosiaaliset

potilaan
 ikä
 sukupuoli
 sairauden tyyppi
 terveydentila

potilaan
 kokemukset
 tarpeet
 tyyli oppia
 motivaatio
 terveysuskomukset

potilaan tausta
 kulttuurinen
 etninen
 uskonnollinen
 eettinen

Ympäristöt



hoitotyön kulttuuri
fyysis-psyykkissosiaalinen ympäristö

Vuorovaikutteinen ohjaussuhde rakentuu hoitajan ja potilaan väliseen sanalliseen ja sanattomaan
kommunikaatioon. On tärkeää, että hoitajan ja potilas pääsevät yhteisymmärrykseen, samalle aaltopituudelle. Vuorovaikutussuhde perustuu kunnioitukseen, potilas kunnioittaa hoitajan ammattitaitoa ja hoitaja kunnioittaa potilaan roolia oman elämänsä asiantuntijana. Hoitaja vastaa ohjauksen kulusta ja siitä että potilas tunnistaa oman asiantuntemuksensa. Kummankin osapuolen tulisi olla aktiivisia ohjaustilanteessa. On olennaista, että potilas ottaa vastuuta omasta hoidostaan, hoitajan tulee rohkaista potilasta siihen tuen avulla. Potilasta voi tukea:


emotionaalisen tuen (välittäminen, arvostaminen),



käytännön tuen (taloudellinen apu, tarvikkeet, palvelut)



tiedollisen tuen sekä



tulkintatuen avulla (potilaan oma arvio tilanteestaan, auttaminen ymmärtämään).

(Kyngäs ym. 2007, lähde /21, 39- 42/)

Laadukkaan ohjauksen taustalla on potilaslähtöisyys, joka perustuu potilaan taustekijöiden
selvittämiseen, vuorovaikutteiseen ohjaussuhteeseen sekä aktiiviseen tavoitteelliseen ohjaukseen. Potilaan kanssa tulisi keskustella ohjauksen tavoitteista sekä ohjaustilanteen päättyessä arvi- 58 -
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oida ja kirjata miten tavoitteisiin on päästy. Laadukas ohjaaminen edistää potilaan terveyttä. Se
edellyttää, että potilas saa riittävästi ohjausta, ohjausta tarvitaan myös jo ennen hoitoontuloa
erilaisten hoitovaihtoehtojen harkitsemista varten. Lähde Kyngäs ym. /21/.
Potilaan preoperatiivisesta valmistamisesta leikkaukseen internetin avustuksella on tutkittu. Tutkimuksen mukaan potilaat voimavaraistuivat internetohjauksen avulla. Potilaat saivat tietoa leikkauksesta riippumatta ajasta ja paikasta, myös omaiset saivat informaatiota. Organisaatiolle tämä toi
säästöä kustannuksissa ja säästi resursseja potilaan ohjaukseen käytetystä ajasta. Internetin laajempi
käyttö ohjaukseen edellyttäisi uudenlaista asennetta, ohjeiden yhdenmukaistamista, koulutusta sekä
työn uudelleen järjestelyä. Lähde /10/
Heino on tutkinut (2005) Päiväkirurgisen polviniveltähystyspotilaan ohjausta potilaan ja perheenjäsenen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan henkilökunnan ja potilaan väliset keskustelut olivat ohjaustilanteita, joissa potilas sai ohjausta (polven sairaus, hoito, kotihoito). Preoperatiivinen, oikeaan
aikaan annettu informaatio auttoi myös kotiutustilanteessa. Potilaan taustatietojen ja ohjauksen välinen yhteys vaikutti toipumiseen, kotiutuessa potilailla oli turvallinen olo. Perheenjäsenet olivat
harvoin mukana ohjauksessa, eivätkä he saaneet muutenkaan ohjausta. Osa omaisista piti ohjausta
myös tarpeettomana. Tutkimuksen mukaan aiemmin tähystyksessä olleet, naiset, yli 65-vuotiaat
sekä enemmän koulutetut tarvitsivat muita useammin apua. Lähde /11/
Potilaan postoperatiivinen ohjaaminen käytännössä
Ohjaustilanteessa potilaan tulee pystyä vastaanottamaan tietoa. Olennaista onkin, että potilas on
toipunut tarpeeksi anestesian aikana ja valvomossa annetuista lääkkeistä. Hoitajan on hyvä istua
samalla tasolla ohjattavan kanssa, yleensä sopiva keskusteluvälimatka on noin puoli metriä (Kyngäs
2007). Ohjaus on hyvä ajoittaa niin, että potilas on jo saanut syödä tai juoda leikkauksen jälkeen.
Istuma-asento tai puoli-istuva asento sängyssä helpottaa dokumenttien lukemista. Kuulokojeen tai
silmälasien tulisi olla käytössä niitä tarvitsevilla potilailla. Lapsipotilaan (alle 18 v) huoltajan tulee
olla paikalla. Lapsen ikätason huomioon ottaen tulee myös hänet ottaa aktiiviseksi osallistujaksi
ohjaustilanteeseen. Ikäihmisten kohdalla on yleensä omaisen läsnäolosta ohjaustilanteessa hyötyä.
Monikulttuurisen potilaan tulkin tulisi olla paikalla, aikaa tulisi varata kaksinkertaisesti tavalliseen
ohjaustilanteeseen verrattuna.
Päiväkirurgisen potilaan ohjausta on tutkittu sairaanhoitajan näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan
hoitajat kokivat ohjauksen tärkeäksi. Potilasohjaus painottui asioiden kertomiseen ja potilaan kanssa
keskusteluun. Ohjauksen yhteydessä potilaille jaettiin kirjallista materiaalia. Ohjaus perustui tutki-

- 59 -

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päivitetty 16.4.2012/ NH

muksen mukaan suurimmaksi osaksi osaston käytäntöihin ja hoitajien omaan kokemukseen, tukena
käytettiin vain vähän tieteellistä tietoa. Lähde /17/

Taulukko 15. Potilasohjausta estävät ja edistävät tekijät sairaanhoitajan näkökulmasta.
Lähde /17/ Kettu (2007)
ohjausta edistävät tekijät

ohjausta estävät tekijät



hoitajan pitkä työkokemus



kiire ja ajan puute



potilaan motivaatio



huonot ja riittämättömät tilat



hyvät tiedot ohjattavista asioista



huonot kirjalliset materiaalit ja opetusvi-



rauhallinen ympäristö



riittävästi aikaa toteuttaa potilasohjausta



henkilökunnan vähyys



oma hyvä asenne potilasohjausta koh-



tiedon puute ohjattavista asioista

taan



potilaiden huono motivaatio ohjaustilan-



deot melu ja häly

hyvät saatavilla olevat kirjalliset materi-

teeseen

aalit

Potilaille annetaan postoperatiivista ohjausta yksikön valvomoissa, käytävällä sekä lepohuoneessa.
Tilojen ahtauden vuoksi on välillä vaikeaa järjestää rauhallista ja häiriötöntä tilaa ohjaustilannetta
varten. Ohjaustilanne pyritään kuitenkin järjestämään parhaaksi mahdolliseksi. Erityisesti urologiset
ja gynekologiset leikkaukset, ja niiden jälkeinen ohjaus tulee järjestää hienovaraisesti.
On hyvä kerätä valmiiksi kaikki tarvittavat dokumentit ja materiaali (siteet, lääkkeet). Tällöin ohjaus voidaan toteuttaa keskeytyksettä alusta loppuun asti. Potilaalle voidaan antaa etukäteen ohjaustilanteessa käytettävä leikkauskertomus tai epikriisi luettavaksi. Myös hoitajan on hyvä syventyä
tekstiin etukäteen. Potilasohjauksessa on tärkeää, että ohjausta annetaan eri menetelmillä. Karkean
arvion mukaan potilaat muistavat 75 prosenttia näkemästään, mutta vain 10 prosenttia kuulemastaan
(Kyngäs ym. s.73) Kirjallisen materiaalin tulisi tukea suullista ohjausta, potilaat muistavat 90 prosenttia siitä mitä on käyty läpi sekä kuulo- että näköaistia käyttämällä. Kirjallisen materiaalin tulisi
olla yhteneväinen suullisen ohjauksen kanssa (Kyngäs ym. 2007, lähde /21/).
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Taulukko 16. Potilaan tiedollista voimavaraistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. ( Rauta 2006)
voimavaraistumista edistäviä tekijöitä




+

potilas

voimavaraistumista estäviä tekijöitä


-

potilas

o

aiempi tieto ja kokemus (positiivinen)

o

aiempi tieto ja kokemus (negatiivinen)

o

suhtautuminen hoitavaan henkilöstöön

o

suhtautuminen hoitavaan henkilöstöön

o

oma aktiivinen toiminta

o

oman aktiivisen toiminnan puute

tilannetekijät



tilannetekijät

o

ohjaus ja sen ilmapiiri

o

ohjaus ja sen ilmapiiri

o

hoidon rakenteet

o

hoidon rakenteet (osaston tilat, kiire)

o

hoitohenkilökunnan puhe ja käytetty kieli

o

hoitohenkilökunnan puhe ja käytetty kieli

o

hoitajan ammattitaitoisuus

o

hoitajan ammattitaidon puute

Esimerkiksi aiempi kokemus polvileikkauksen jälkeisessä ohjauksesta auttoi ymmärtämään ohjeet
paremmin, huono kokemus taas saattoi estää informaation omaksumista. Ks. Ohjaus Lähde /29/
Potilaan kanssa läpikäytävät ja mukaan annettavat asiakirjat


Anestesiakertomus

Potilaan kanssa käydään yleensä läpi anestesiakertomuksen tietoja kuten aikataulu, saadut lääkkeet
sekä muut mahdolliset tapahtumat leikkauksen aikana (matalat verenpaineet, hoito siihen tms.)


Leikkauskertomus

Potilaan kanssa käydään läpi leikkauskertomus ja sieltä erityisesti jatkohoidon osuus. Leikkaavaa
lääkäriä onkin hyvä pyytää tapaamaan potilasta, jos jokin tekstissä jää epäselväksi. Teksti sisältää
usein paljon latinaa ja lääketieteellisiä termejä. Osa lääkäreistä käy tapaamassa potilaita rutiininomaisesti aina leikkauksen jälkeen, tämä antaa potilaalle mahdollisuuden kysyä häntä askarruttavista asioista.


Toimenpidekohtainen ohje

Potilasohjeessa on tietoa kunkin leikkauksen taustoista, itse toimenpiteestä, anestesiamuodoista,
toipumisessa korostuvista asioista sekä jälkihoidosta ja yhteystiedoista.
Tällä hetkellä yksikössämme on yli 50 erilaista potilasohjetta. Toimenpiteiden kirjon laajentuessa
myös potilasohjeiden määrä lisääntyy. Ohjeet löytyvät kolmella eri kielellä suomeksi, ruotsiksi ja
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englanniksi. Kaikkiin leikkauksiin ei ole omaa ohjetta, tällöin potilasohjeena voi käyttää haavanhoito-ohjetta tai soveltuvin osin jotain muuta potilasohjetta.
Ohjeet leikkauksenjälkeisestä kipulääkityksestä
Potilaan postoperatiivinen kipulääkitys kirjataan ohjeessa oleville tyhjille viivoille. Periaatteena on,
että anestesialääkärin määräyksien mukaan eletään ensimmäinen postoperatiivinen vuorokausi ja
toisesta vuorokaudesta lähtien noudatetaan leikkaavan lääkärin ohjeistusta. Käytännössä tämä vaatii
ajoittain soveltamista. Potilaalle tulee painottaa säännöllisen, ennakoivan kipulääkityksen tärkeyttä ja merkitystä.
Potilaalle annetaan mukaan yleensä ensimmäisen vuorokauden kipulääkitys, ettei potilaan tarvitse
lähteä heti apteekkiin. Toisinaan taas potilas joutuu kotiutumaan apteekin kautta saatuaan esimerkiksi reseptin antibioottihoitoa tai muuta erikoisempaa lääkitystä varten. Lääkehoidon ohjaustilanteessa tulee huomioida potilaan muu käyttämä lääkitys, mahdolliset yliherkkyydet sekä lääkkeiden
yhteensopivuus (esim. Marevan-ibuprofeeni). Mikäli potilas saa mukaansa opioideja, tulee hänen
vahvistaa tämä allekirjoituksellaan erilliselle lomakkeelle. Opioidien yhteydessä annetaan mukaan
pahoinvointilääkettä.


Yleistä toipumisesta

Yleistä toipumisesta- lomakkeessa kerrotaan yleisiä asioita potilaan toipumiseen liittyen: asioista
jotka kuuluvat normaaliin toipumiseen sekä niistä jotka eivät kuulu siihen. Hoitoajan lyhyyden
vuoksi on tärkeää, että potilas saa tietoa kaikista mahdollisista komplikaatioista sekä yhteystiedot mihin potilas voi ottaa yhteyttä tarvittaessa.


Infektiolomake

Kaikki sairaalassamme potilaana olleet saavat mukaansa infektioilmoitus-lomakkeen. Jos potilaalla
ilmenee 4 viikon sisällä sairaalassaolon jälkeen infektio, voidaan ajatella että bakteeri on sairaalasta
mahdollisesti peräisin. Jos potilas hakeutuu hoitoon infektio-oireiden takia, hänen tulee ottaa lomake mukaan. Lomake palautuu meille potilaan hoitopaikasta täytettynä. Seuraamme lomakkeen avulla infektioiden ilmenevyyttä. Tarpeen mukaan voimme tarkastella toimintatapojamme, jos siihen on
tarvetta. Mikäli potilaalla ilmenee infektio yli 4 viikon kuluttua leikkauksesta, tätä ei lasketa sairaalainfektioksi.


Sairaslomatodistus

Leikkaava lääkäri kirjoittaa sairaslomatodistuksen potilaalle. Sairasloman pituus määräytyy leikkauksen ja siitä toipumisen tarpeen mukaan. Lisäksi potilaan työ ja sen kuormittavuus vaikuttavat
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sairasloman pituuteen. Lääkäri kirjoittaa todistuksen myös leikkauksessa olleiden lasten vanhemmille.
Yli 7-vuotias:

VKS:n todistus, osaston leima + hoitajan allekirjoitus (hoitaja kirjoittaa)

Alle 7-vuotias: D-todistus leikkauspäivästä ja tarvittaessa (lääkäri kirjoittaa)
Todistukseen kirjoitetaan teksti työnantajaa varten:
Lapsi on leikattu___/___ ja tarvitsee kotihoitoa viikon.


D- lääkärintodistus = erityishoitoraha, joka maksetaan siitä päivästä lukien, josta lääkäri
on katsonut vanhemman osallistumisen lapsen hoitoon tarpeelliseksi (KELA:n vahvistamalle lomakkeelle laadittu)

Yli 16-vuotias: A-todistus = SVA (lääkäri kirjoittaa)


A-lääkärintodistus = todistus lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä ja sairauspäivärahan
tarpeesta (KELA:n vahvistamalle lomakkeelle laadittu)

Muita ohjeita
Yksikössä on laadittu myös muita ohjeita, joita voi antaa potilaalle mukaan


Kipsihoito



Kipupumppu



Kivunhoito



Ummetuksen ennaltaehkäisy ja hoito



Virtsatiekatetrin hoito ja sen poistaminen

Tarvittaessa voi käyttää myös muiden yksiköiden ohjeita.


Fysioterapiaohjeet

Fysioterapiaohjeet ja ohjauksen potilaille antavat yleensä fysioterapeutit. Hoitajat antavat ohjeet
potilaille paperilla rannekanavaleikkauksen sekä contractura Dupuytren leikkausten jälkeen.

Mitä potilaalle annetaan mukaan?


Haavasidokset

Potilaalle annetaan mukaan kompresseja, haavasiteitä ja haavatyynyjä leikkaushaavan peittelyn
mukaisesti. Potilas saa tarvittaessa tukea vuotavaa haavaa haavatyynyillä ja vaihtaa uudet haavasiteet suihkun jälkeen. Teippiä tarvitaan haavatyynyjen ja kompressien kiinnittämistä varten.
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Xylocain-geeliä

Annetaan mukaan yleensä peräpukamaleikatuille sekä ympärileikatuille. Geeli helpottaa kipua paikallisesti ja saattaa auttaa esim. virtsaamisessa.
Tarpeen mukaan annetaan mukaan hoitotarvikkeita kuten katetripusseja tms. tai kirjoitetaan potilaalle todistus hoitotarvikkeiden jakelua varten.
Lopuksi
Potilaan ohjauksessa ja sen toteuttamisessa kannattaa ottaa huomioon ja muistaa seuraavat taulukossa luetellut seikat:
Taulukko 17. Ohjauksessa muistettavia asioita (Kyngäs ym. 2007, s. 74, lähde /21/)

1. Asiakas unohtaa suuren osan kerrotusta.
2. Ohjeet unohtuvat helpommin kuin esimerkiksi diagnoosi.
3. Mitä enemmän kerrotaan, sitä suurempi on unohtuvien asioiden osuus.
4. Ensiksi kerrotut ja tärkeiltä tuntuvat asiat muistetaan parhaiten.
5. Älykkyys ei lisää muistamista.
6. Vanhat muistavat yhtä paljon kuin nuoret.
7. Melko ahdistuneet asiakkaat muistavat enemmän kuin ahdistumattomat tai hyvin ahdistuneet.
8. Mitä enemmän asiakkaalla on lääketieteellistä tietoa, sitä enemmän hän muistaa.

Palokoski on tutkinut kirurgisen potilaan kotona selviytymistä leikkauksen jälkeen. Tutkimuksen
mukaan potilaat olisivat tarvinneet enemmän tietoa haavanhoidon komplikaatioista, liikkumisen
rajoitteista sekä kipulääkityksestä. Potilaat myös toivoivat hoitajilta enemmän aikaa ohjaukseen ja
potilaan elämäntilanteen huomioonottamista sen yhteydessä, hoitajien kiire koettiin negatiivisena.
Sairaalassa annetulla ohjauksella oli merkitystä potilaan selviytymiselle kotona, potilaat olivat pääosin tyytyväisiä kotona selviytymiseen ja saamaansa hoitoon. Alle 45-vuotiaat kokivat selvinneensä
toiminnallisesti huonommin kuin iäkkäämmät, he myös suhtautuivat kriittisimmin saamaansa tietoon.

Lähteet: /21, 5, 25, 39–42, 74/ , /10/ , /11/ , /17/ , /34 / , /4/ , /17/ , /29/
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9. HOITOTYÖN KIRJAAMINEN / DOKUMENTOINTI
Hoitotyön kirjaaminen on olennainen osa sairaanhoitajan työtä. Tällä hetkellä yksikössämme on
käytössä Esko-potilaskertomusjärjestelmä, Oberon – potilashallintojärjestelmä, OISleikkausohjausjärjestelmä sekä anestesiakaavake.
Dokumentit seuraavat potilaan hoitoprosessia aina lähetteestä leikkausjonoon ja valvomon kautta
kotiutukseen saakka. Hyvä kirjaaminen kannattaa, se on tärkeää potilaan tiedonsaannin ja oikeusturvan kannalta. Potilasasiakirjat ovat juridisia dokumentteja potilaalle annetusta hoidosta ja hoidon
aikaisista tapahtumista, siksi niillä on tärkeä merkitys myös henkilökunnan oikeusturvan kannalta.
Dokumentteihin palataan, jos potilas tekee valituksen hoidostaan.
9.1 Esko
Esko on potilastietojärjestelmä eli potilaan sähköinen potilaskertomus. Se sisältää potilaan riskitiedot, epikriisit, lääkehoidon, erilaiset mittaustulokset yms. Eskoon kirjataan potilaan saama hoito.
Tällä hetkellä yksikössämme on olemassa valmiit pohjat päiväkirurgisen potilaan vastanottamisesta
yksikköön sekä postoperatiivista hoitoa varten. Pohjat voi kopioida ja liimata hoitokertomukseen ja
kuitata joko + merkeillä tai vapaalla tekstillä. Potilaan heräämöaikainen hoito kirjataan anestesiakaavakkeeseen kuten myös kaikki potilaan saama lääkitys koko perioperatiivisen prosessin
ajan.
Hoidon jatkuvuuden kannalta on tärkeää kirjata hyvin. Erityisesti, jos potilas siirtyy vuodeosastolle
jatkohoitoon, on tärkeää, että kaikki olennainen löytyy kirjattuna. Tulee tarkistaa, että potilaan lääkelista Eskossa on ajantasainen sekä kirjata ylös tiedot potilaan saamasta postoperatiivisesta ohjauksesta ja annetuista dokumenteista.
9.2 Oberon
Oberon on potilashallintojärjestelmä. Oberoniin kirjataan ”Poistuminen” sivulle potilaan lähtöaika
eli PVM ja KLO ja poistumispaikka eli yleensä koti ja HILMO eli potilaan hoitotarve. Postoperatiivisen kotisoiton tarve kirjataan ”Ilmoittautuminen” sivulle.
Siirto vuodeosastolle kirjataan Poliklinikalta vuodeosastolle ruksin avulla ja lisätään oikea osasto
vastuuyksikön kohtaan. Poistumispaikaksi tulee tällöin sairaala. Tilastoinnin takia tarvitaan siirron
syykoodi esim. ”anestesialääkärin” määräys tai ” potilaan puudutus ei ole vielä poistunut”.
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9.3 OIS
OIS on leikkausohjausjärjestelmä. OIS:ista löytyvät leikkaussuunnitelmat, päivittäiset leikkauslistat
ja kunkin potilaan leikkauskertomus, joka sisältää mm. esitiedot, leikkauspäivän aikaleimat ja leikkaushoitolomakkeen. Kotiutumisen yhteydessä kirjataan potilaan viimeiset aikaleimat eli ”potilas
pois heräämöstä”, ”kotiutuskriteerit täyttyvät” ja ”kotiutuminen”. Ohjelma vilkuttaa vihreää lippua
jos kaikki tarvittavat tiedot on täytetty asianmukaisesti. Mikäli joku tieto puuttuu, potilas jää roikkumaan ”hännäksi” seuraavaan päivään. Aikaleimojen täyttäminen on tärkeää koko yksikön toiminnan seuraamisen sekä tilastoinnin vuoksi.
9.4 Anestesiakaavake
Anestesiakaavakkeeseen kirjataan koko perioperatiivisen prosessin ajan. Kaavakkeesta näkyy mm.
potilaan ennen leikkausta annettu lääkitys sekä leikkauksen aikana saama lääkitys, vitaaliarvot ja
mahdollinen leikkausvuoto. Potilaan postoperatiivinen hoito, tarkkailu ja esim. annetut lääkkeet
tulee ilmetä anestesiakaavakkeesta. Anestesialääkäri kirjoittaa kaavakkeeseen määräykset potilaan
postoperatiivisesta valvonnasta ja kipulääkityksestä.
Miten kirjataan anestesiakaavakkeeseen?
Anestesiakaavakkeeseen aletaan kirjamaan heti potilaan tullessa heräämöön. Vastaanottava hoitaja
kirjaa nimikirjaimensa kaavakkeeseen ja potilaan statuksen tulovaiheessa.
1. Esimerkkinä spinaalipuudutetun polvitähystyspotilaan hoito ja sen kirjaaminen
lämpöpeitto →
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2. Esimerkkinä nukutetun laparoskooppisen sappileikkauspotilaan hoito ja sen kirjaaminen
lämpöpeitto →

Liikkeellä, spontaani virtsaus+

Kotihoidonohjaus+

Panadol 1g p.o

Syötävää ja juotavaa

Autttaa, VAS 2

Kipua VAS edelleen 5,
Oxynorm 2 mg iv

Kipua VAS edelleen 5,
Oxynorm 2 mg iv

Kipua, VAS 7 Oxynorm 2
mg iv

Heräsi, nielutuubi poistettu

%

Vatsa pehmeä

Kuultovuotoa navan haavalla, muuten sidokset ok

Nukkuu, nielutuubi suussa

Heräämö / Hanna Hoitaja

O2 maskilla →

9.5. Hoitoisuusluokitus

Jokainen potilas hoitoisuusluokitellaan, jolloin potilaan hoidon tarvetta arvioidaan kuudella eri osaalueella. Luokittelua voidaan käyttää apuna yksikön henkilöstötarpeiden määrittelyyn, toiminnan
suunnitteluun sekä raportointiin. Luokittelu ei ole vielä optimaalisessa käytössä meillä.
Lähteet: /41/ , /19/ , /4/
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10. POTILAAN SAIRAUKSIIN LIITTYVÄÄ TIETOA
Leikkaukseen tulevalla potilaalla saattaa olla erilaisia sairauksia, jotka tulee ottaa huomioon ennen
leikkausta sekä myös leikkauksen jälkeen. Potilaan toipumisen kannalta on tärkeää, että hän voi
palata omaan kotilääkitykseensä mahdollisimman pian. Tässä luvussa käsitellään potilaan perussairauksia. Ks. Käypä hoito Leikkausta edeltävä arviointi

10.1 Verenohennusta käyttävä potilas
Antitromboottisilla lääkeaineilla pyritään vähentämään suoniin muodostuvia tukoksia, estämään jo
muodostuneiden tukosten kasvua tai liuottamaan hyytymiä. Antitromboottiset lääkeaineet voidaan
jakaa kolmeen ryhmään
A. Antikoagulantit eli verenhyytymistä estävät lääkkeet estävät veren hyytymisjärjestelmän toimintaa. Niitä käytetään laskimotukoksen, keuhkoveritulpan ja aivoveritulpan ehkäisyyn ja hoitoon
(esim. keinoläppäpotilaille). Ks. sairaanhoitajan käsikirja Antikoagulaatiohoito
Suun kautta annosteltavia antikoagulantteja ovat Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®. Ihon alle annosteltavia ovat mm. Fragmin®( daltepariini) ja Klexane®(enoksapariini).


Varfariini (Marevan ®) 3 mg (sininen) ja 5 mg (punainen)

Oraalisen antikoagulanttihoidon hoitoalueet: (INR= International Normalizer Ratio)
Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito
o keinoläppäpotilailla INR 2,5–3,5.
o Muut indikaatiot INR 2,0–3,0
Lääke otetaan yleensä kerran vuorokaudessa. Veren hyytymistä estävä vaikutus alkaa vuorokaudessa, teho on suurin 72–96 tunnin kuluttua. Hoidon seurantaan kuuluu säännölliset kontrollit ja
lääkitystä säädellään tulosten perusteella, tavoitteena on pysytellä hoitoalueen sisällä. Liian matala
INR arvo nostaa potilaan tukosriskiä, liian korkea arvo taas lisää vuotoriskiä.
Leikkausta varten potilaalle määrätään tauko lääkkeenottoon verenvuoto taipumuksen hillitsemiseksi. Tauko on yleensä 3-5 päivää. Tauon pituudesta päättää anestesialääkäri. Sopiva INR-arvo ennen leikkausta on useimmiten 1.5–1.7. (läppäpotilailla korkeampi). Potilaalta mitataan INR toimenpidepäivän aamuna. Näin varmistutaan, että INR-arvo on turvallisella tasolla leikkausta varten.
Suuren tukosriskin potilaalla saattaa olla käytössä siltahoito eli potilas pistää ihonalaisesti verenohennusta tauon aikana.
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Leikkauksen jälkeen on tärkeää tietää, milloin potilas saa aloittaa uudelleen antikoagulantti
hoidon, millä annoksella ja milloin tulee ottaa seuraava kontrolli!!

B. Verihiutaleiden eli trombosyyttien toimintaa estävät lääkkeet
Asetyylisalisyylihappoa (Primaspan®, Aspirin®, Disperin®) käytetään veren ohennukseen, lääkitystä ei yleensä tauoteta ennen leikkausta. Asetyylisalisyylihappo estää verenhyytymistä 5 vrk.
Klopidogreeli (Plavix®) tauotetaan anestesialääkärin määräyksen mukaisesti.

C. Trombolyyttiset lääkeaineet
Liuottavat jo muodostuneita tukoksia, käytetään lähinnä sydäninfarktien, trombien sekä aivoinfarktien liuotushoidoissa. Nämä lääkeaineet eivät kuulu leikkaustoiminnan piiriin.
Tulehduskipulääkkeet voivat voimistaa antikoagulanttien, kuten varfariinin vaikutusta, siksi
verenohennuslääkettä käyttävän potilaan ei ole suositeltavaa käyttää tulehduskipulääkkeitä!!
Lähde: /6/
10.2 Tromboosiprofylaksiaa vaativa potilas
Leikkaukseen sisältyy aina riski syvästä laskimotukoksesta. Profylaksian avulla voidaan vähentää
tehokkaasti komplikaatioita eli syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa. Päiväkirurgiset potilaat
välttyvät monesti näiltä komplikaatiolta aikaisen mobilisoinnin vuoksi.
Anestesialääkäri ja kirurgi yhdessä päättävät potilaan tromboosiprofylaksian tarpeesta ottaen huomioon leikkaustyypin, potilasriskin ja immobilisaatio ajan. Hoitona on yleensä minihepariinipistokset (Klexane ®) ihon alle. Kirurgi kirjoittaa reseptin, hoitoa jatketaan yleensä joko 10 tai 30 päivän
ajan.

Pistosohjaus
Hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi tulee joko potilas tai lähiomainen ohjata injektionantoon tai
potilaan tulee mennä terveyskeskukseen saamaan pistoshoito. Yksikössämme on ohjausvihkonen
pistosohjauksen antamista varten. Vihkosessa on myös tietoa lääkkeestä.
Potilaan tukosriskin arvioiminen ja sen ehkäiseminen

Tärkeää on, että potilas saa lääkkeen suunnitelman mukaan. Pistos tulisi ajoittaa aina suunnilleen
samaan aikaan päivästä. Ensimmäisen pistoksen saa yleensä pistää 4-6 tuntia spinaalipuudutuksen
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jälkeen, tämä täytyy tarkistaa anestesialääkäriltä (spinaalin jälkeinen vuotoriski). Yleensä pistoksen
saa pistää melko nopeasti nukutetulle potilaalle, paitsi jos potilaalla on vuotoa, tulee pistoksen ajankohta tarkistaa leikkaavalta lääkäriltä.
Lähteet: /2/ , /26/ , /42/ , /19/

10.3 Diabeetikko
Diabetes on sairaus, johon liittyy krooninen hyperglykemia (korkea verensokeri). Tämä voi johtua
insuliinin puutteesta, insuliinin heikentyneestä vaikutuksesta tai molemmista.
1. tyypin diabetes hoidetaan insuliinilla yksilöllisen ohjelman mukaan
2. tyypin diabetes hoidetaan pääasiassa ruokavaliolla ja tarvittaessa lisäksi suun kautta otettavilla
diabeteslääkkeillä ja insuliinihoidolla.
Pyrkimys on pitää verensokeri mahdollisimman tasaisena, verensokeri 4-10 mmol/l ennen leikkausta on hyvä. Pitkän sokerin (HbA1c) tulisi olla alle 9 %, arvo kuvastaa 1-2 kuukauden sokeritasapainoa. Leikkausstressi yleensä lisää potilaan insuliinintarvetta, vaikka potilas onkin ravinnotta. Tasaiset verensokeriarvot parantavat potilaan leikkauksen jälkeistä vointia ja toipumista, kun taas korkeat
sokeriarvot hidastavat haavojen paranemista ja altistavat tulehduksille.
Diabeetikot pyritään ottamaan leikkaussaliin heti aamusta, jolloin horjutetaan mahdollisimman vähän potilaan glukoositasapainoa. Ks. Diabeetikko tulossa päiväkirurgiseen leikkaukseen.
Leikkauksen jälkeen seurataan sokeritasapainoa. Potilaita ohjataan ottamaan mukaan omat lääkkeet
sairaalaan ja hän saa ottaa omat insuliinilääkkeet ruokailun yhteydessä. Potilas on usein oman diabeteksensa asiantuntija ja osaa itse määritellä insuliinintarpeen. Lyhytvaikutteista insuliinia pistetään tarvittaessa potilaalle anestesialääkärin ohjeen mukaan kun verensokeri on yli 10 mmol/l. Yksiköstä löytyy tarvittaessa nopeavaikutteista Novorapid – insuliinia, jonka vaikutus alkaa 10–20
minuutissa, kesto on 2-5 tuntia.
Huomioi hypoglykemian vaara
 b-gluk alle 4 mmol/l matala
 b-gluk alle 3 mmol/l liian matala
 b-gluk alle 2,5 mmol/l INSULIINISHOKKI
oireet: hikoilu, vapina, kalpeus, kylmänhikinen iho, aggressiivisuus, muisti- ja näköhäiriöt, huimaus, puutuminen, tajuttomuus, kouristukset
hoito: sokerin mittaus, välittömästi hiilihydraatteja 10–20 g (esim. lasi tuoremehua), G5Na0,3 tai
muu sokeripitoinen iv-nesteytys ja sokerien seuranta.
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Ks. Käypä-hoito suositus, Sairaanhoitajan käsikirja Kun leikkauspotilaalla on diabetes
Lähteet: /36, 711–713/ , / 28, 465, 485 /, /1, 259/ , /42/ , /27/

10.4 Sydäntahdistinpotilas (Pysyvä tahdistin leikkauspotilaalla)
Ennen suunniteltua toimenpidettä tulisi selvittää potilaan tahdistimen tyyppi, tahdistustapa ja ohjelmoitu tahdistintaajuus. Diatermian käyttö leikkauksen aikana saattaa aiheuttaa ongelmia potilaan
sydäntahdistimelle. Diatermian käyttöä pyritäänkin välttämään tai käytetään bipolaaripolttoa, jolloin
virta kulkee vain paikallisesti pinsettien välissä eikä maadoituslevyn kautta, kuten monopolaaripolttoa käytettäessä.
Pienessä toimenpiteessä preoperatiivinen mittaus ja ohjelmointi ovat harvoin tarpeen. Riippuen tahdistimen tyypistä, siihen voidaan laittaa erilaisia asetuksia leikkauksen ajaksi, esim. automaattinen
kynnysmittaus voidaan laittaa pois päältä. Rintakehän toimenpiteissä kytketään R-toiminto (sykevaste) pois päältä.
Suuressa leikkauksessa tahdistinriippuvaiselle potilaalle tulee tehdä preoperatiivinen mittaus ja ohjelmointi. Rytmihäiriötahdistin (ICD) on kytkettävä pois päältä ennen leikkausta. Potilaan tulee olla
valvontamonitoreissa ennen laitteen poiskytkemistä ja valvonnassa siihen asti kunnes tahdistin
käynnistetään uudelleen.
Tahdistin otetaan yleensä huomioon jo leikkausta suunniteltaessa ja kontrolli ohjelmoidaan leikkauspäivälle valmiiksi. Jälkikontrollin tarpeesta kerrotaan yleensä, kun potilas palaa leikkausta edeltävästä kontrollista. Jos on käytetty bipolaaripolttoa leikkauksen aikana, tahdistin tulee aina tarkistaa
postoperatiivisesti.
Tahdistin tarkistetaan sydänasemalla, Pacemakerhoitaja p.6648
Ks. Päikiportaali Pacemaker-ohje
Lähteet: /31/ , /32/
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10.5 Uniapneapotilas
Uniapnea on sairaus, johon liittyy toistuvat unenaikaiset hengityskatkokset. Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa hengitysilmavirtauksen rajoittumista tai estymistä, joka johtuu ylähengitysteiden
unenaikaisesta ahtautumisesta. Nukahdettaessa ylähengitysteitä tukevat lihakset rentoutuvat. Rakenteellisesti ahtaissa ylähengitysteissä lihasten unenaikainen rentoutuminen voi johtaa hengitysilman
virtauksen estymiseen kokonaan tai osittain. Ylähengitysteiden ahtauma johtaa toistuviin hengityskatkoksiin, joiden päättyminen edellyttää yleensä havahtumista ja lihasjänteyden palautumista.
Hengityskatkokset saattavat kestää pisimmillään jopa yli minuutin. Oireina on yleensä äänekäs ja
katkeileva kuorsaus ja poikkeuksellinen päiväväsymys. Ylipainehengityslaitteen (CPAP-laite) avulla hoidetaan keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaoireyhtymää. Uniapneaa voidaan hoitaa myös uniapneakiskolla tai kirurgisin toimenpitein.
Uniapneapotilaasta tehdään yleensä anestesiakonsultaatio preoperatiivisesti. Potilasta pyydetään
esikäynnin yhteydessä ottamaan mukaan sairaalaan leikkauspäiväksi käyttämänsä C-PAP-laite tai
uniapneakiskot. Hänelle järjestetään jatkohoitopaikka vuodeosastolle tarvittaessa.
Leikkauksen jälkeen suositellaan jatkuvaa seurantaa pulssioksimetrilla, kunnes happikyllästeisyys
pysyy ilman lisähappea yli 90 %:ssa. Potilaan makuuttamista selällään vältetään, jos se on mahdollista. Opioidien ja sedatiivien käyttöön tulee suhtautua varoen ja pyrkiä vähentämään niiden tarvetta
muilla kipulääkityksillä ja puudutuksilla (Käypä hoito).
Yleensä uniapneapotilaat ovat sairaalassa yön yli tarkkailussa, etenkin jos he tarvitsevat kivunhoitoon opioideja tai ovat saaneet paljon sedatiiveja. Potilas siirretään leikkauksesta riippuvan erikoisalan mukaisesti vuodeosastolle jatkohoitoon tarpeen mukaan. Jos toimenpide on pieni ja potilas ei
ole saanut paljon sedatiiveja tai opioideja, hän saattaa olla kotiutuskelpoinen.
Ks.. Käypä hoito-suositus

Uniapneaa sairastavan kotiutuminen leikkauspäivänä on mahdollista, varmista asia anestesialääkäriltä!
Lähteet: /21/ , /42/
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11. POSTOPERATIIVINEN KOTISOITTO, KENELLE SOITETAAN?
Postoperatiivinen kotisoitto on osa potilaan saamaa hoitoa. Potilas on leikkaavan yksikön vastuulla
24 tuntia leikkauksen jälkeen. Kotisoitto antaa hyvän mahdollisuuden kerrata annettuja kotihoidonohjeita tai antaa lisäohjeita.
Tarkistettavat asiat:


Yleisvointi



Kipu, päänsärky, kurkkukipu



Pahoinvointi, oksentelu



Haava



Virtsaus



Syöminen ja juominen

Soitto kirjataan Eskoon yhteydenotto-sivulle.
Kivuliaimmat leikkaukset (Treatment of postoperative pain in daysurgery- luento, sivu 8)


Polven eturistisiteen korjaus



Olkapääleikkaus



Radiusmurtuma



Peräpukamaleikkaus



Tonsillektomia

Tutkimusten mukaan potilaat toivovat kotisoittoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen (Heino 2005,
Renholm ym. 2009).
11.1 Toimenpiteestä johtuva kotisoitto
Yksikössä on laadittu lista toimenpiteistä, joiden jälkeen potilaan vointi tulisi varmistaa kotisoiton
avulla leikkauksenjälkeisenä päivänä. Potilaat on valittu listalle eri syistä, kuten odotettavissa oleva
kivuliaisuus toimenpiteen jälkeen, virtsauksen sujuminen yms.
Ks.. Päikiportaali Postoperatiivinen kotisoitto
11.2 Potilaan kunnosta johtuva kotisoitto
Jos potilas vaikuttaa muistamattomalta tai siltä ettei hän ymmärrä annettua informaatiota, voi potilaalle soittaa seuraavana päivänä ja varmistaa asian.
Lähteet: /11/ , /14, 212/ , /34/, /13, 519/
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11.3 Potilaalla on kotona ongelma, mihin otan yhteyttä?

Haavainfektio
Haavainfektio ilmenee yleensä aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua leikkauksesta, jolloin haava-alue kipeytyy, punottaa, turpoaa ja kovettuu. Infektion edetessä haavaan kertyy märkäistä katetta tai eritettä ja
haava alkaa haista pahalta. Yleisoireena voi ilmetä kuumetta ja tulehdusarvojen kohoamista.
Potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen, jossa tilanne arvioidaan. Ennen antibioottihoitoa tulisi
haavasta ottaa näyte oikean antibiootin valintaa varten. Haava voidaan avata eli klaffata ja jättää
auki paranemaan pohjasta päin. Lievemmin tulehtunut haava hyötyy haavan säännöllisestä suihkuttelusta sekä ilmakyvyistä. Ks. Terveysportti Leikkaushaavan tulehdus, Sairaanhoitajan käsikirja
Tulehtuneen leikkaushaavan hoito ja Kirurgisten hoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Lähteet: /1, 486/ , /13,506–507/, , /35, 53/ ,
Kivulias potilas
Leikkaava kirurgi huolehtii potilaan kipulääkityksestä ja reseptien kirjoittamisesta 1. post-op päivästä lähtien. Jos potilas on kipeä kotona, häntä voi kehottaa tehostamaan kipulääkitystä. Jos potilas ottaa jo maximaalisesti kaiken mitä hänelle on määrätty, tulee ottaa yhteyttä kirurgiin ja miettiä
eri vaihtoehtoja. Kirurgi voi esim. kirjoittaa potilaalle reseptin vahvemmasta kipulääkkeestä. Myös
potilasta hoitanutta anestesialääkäriä voi konsultoida kipulääkityksestä. Kovan kivun taustalla saattaa olla myös jokin komplikaatio, eikä sitäkään ei pidä poissulkea. Tällöin potilaan on parasta hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.
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12. ONGELMATILANNE POSTOPERATIIVISEN HOIDON AIKANA,
MIHIN OTAN YHTEYTTÄ?



Leikkaavaan lääkäriin otetaan yhteyttä leikkauspäivän aikaisissa ongelmatilanteissa, virka-ajan
jälkeen yhteyttä otetaan kirurgian etupäivystäjään 5509 tai kunkin erikoisalan päivystävään
lääkäriin. Päivystyslistat löytyvät sairaalan intranetistä. Korvapäivystys vuorottelee Vaasassa ja
Seinäjoella.



Anestesialääkäriin otetaan yhteyttä esim. kivunhoitoon liittyvissä asioissa. Leikkaussalissa anestesiasta vastannut lääkäri on vastuussa potilaasta leikkauspäivän, virka-ajan jälkeen voi ottaa yhteyttä anestesiapäivystäjään 5403.



MET = sairaalan sisäisiin hätätilanteisiin tarkoitettu ryhmä (medical emergency team) on käytössämme virka-ajan ulkopuolella (klo 15 eteenpäin) hätätapauksissa numerossa 5444.

Lähteet: /41/ , /42/
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13. ERI ERIKOISALOIHIN LIITTYVÄÄ TIETOA
Yksikössämme hoidetaan tällä hetkellä 10 erikoisalan potilaita. Päiväkirurgisesti tehtävien toimenpiteiden kirjo laajenee jatkuvasti ja näin ollen myös potilasohjeita tulee lisää koko ajan. Korvanenä-, suu- hammas- ja silmäpotilaat sekä lapsipotilaat esihaastatellaan ja ohjataan leikkausta varten
eri erikoisalueiden poliklinikoilla, muut potilaat tulevat pääsääntöisesti preoperatiivisen poliklinikan
kautta.
Linkki potilasohjesivulle
13.1 Gynekologia
Gynekologiset potilasohjeet:
Alatieleikkaus
Kohdun kaavinta
Kohdun kaulankanavan suun höyläys (konisaatio)
Kohtuontelon tähystys (Hysteroskopia)
Laparoskooppisesti tehty sterilisaatio
Laparoskooppisesti tehty tutkimus
Lämpöpallohoito (termoablaatio)
Sterilisaatio Essure® -menetelmällä
Virtsankarkailuleikkaus (TOT tai TVT = virtsaputken kohotus nauhalla)


Leikkaukset

Päiväkirurgisessa yksikössä tehdään mm. virtsankarkailuleikkauksia, joissa virtsaputkea tai rakkoa
tuetaan nauhoilla tai verkkoa apuna käyttäen. Kohdun laskeumia korjataan verkolla tai potilaan
omilla kudoksilla. Sterilisaatiota tehdään Essure® -menetelmällä tai laparoskooppisesti. Laparoskooppisesti voidaan tutkia vatsaontelon tilannetta, epäselvien vatsakipujen syytä, selvittää lapsettomuutta tai poistaa munajohdin/ munasarja. Kohtua ja emätintä voidaan tähystää ja ottaa näytteitä.
Lämpöviuhkahoidon avulla voidaan hoitaa vuotohäiriöitä ja resektoskoopin avulla voidaan poistaa
muutoksia (myooma).


Anestesiamuodot

Gynekologisia leikkauksia voidaan tehdä paikallispuudutuksessa ja sedaatiossa, kohdunkaulan puudutuksessa (PCB), spinaalipuudutuksessa tai nukutuksessa.
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Hoidossa huomioitavaa

Laparoskooppisen leikkauksen läpikäyneet saattavat olla hyvin kipeitä valvomovaiheessa ja vaatia
vahvoja opioideja kivunhoitoon.
Gynekologisten potilaiden hoidossa korostuu erityisesti postoperatiivisen vuodon seuranta. Potilaalla voi olla tamponi emättimessä muutamia tunteja leikkauksen jälkeen vuotoa hillitsemässä. Laparoskooppisen leikkauksen jälkeen potilas saattaa vuotaa vatsaonteloon ilman näkyvää vuotoa, on
erityisen tärkeää tarkkailla mahdollisia vuodon merkkejä. Ks.. Päikiportaali Vuotava potilas
Potilaalla voi olla kestokatetri, joka yleensä poistetaan gynekologin antaman ohjeen mukaan. Spontaani virtsaaminen ja sen seuranta on keskeistä virtsankarkailuleikkausten jälkeen, apuna voi käyttää
jäännösvirtsa uä-mittauslaitetta. Potilaiden on hyvä juoda runsaasti. Yleensä gynekologit antavat
ohjeet sallitusta määrästä, joka saa jäädä rakkoon spontaanin virtsauksen jälkeen. Jos spontaanivirtsaus ei onnistu 4 tuntiin post-op, potilas kertakatetroidaan tarvittaessa gynekologin antaman ohjeistuksen mukaan sekä siirretään mahdollisesti jatkohoitoon vuodeosastolle.


Jatkohoito

Potilaiden jatkohoito etenee gynekologin antamien ohjeiden mukaisesti, osa potilaista tulee naistentautien poliklinikalle jatkohoitoon. Potilaat saavat yleensä kotiin kirjevastauksen otetuista näytteistä
tai häneen otetaan yhteyttä, jos näytteissä on jotain poikkeavaa. Hoidon jatkuessa gynekologian
poliklinikalla sihteeri laittaa epikriisistä kopion pkl:lle ja potilas saa ajan kotiin.
Potilaille olisi hyvä tehdä postoperatiivinen kotisoitto laparoskooppisten leikkausten sekä laskeumaettä virtsankarkailuleikkausten jälkeen.
13.2 Korva-nenä-kurkku
KNK-potilasohjeet tällä hetkellä:
Hörökorvaleikkaus (otoplastia)
Kitarisan poisto (adenotomia)
Korvien putkitus (tympanostomia)
Lapsen kielijänneleikkaus (Frenulotomia)
Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus (FESS)
Nenän väliseinäleikkaus (septoplastia)
Nielurisaleikkaus (tonsillektomia)
Poskionteloiden ilmastointileikkaus (Antrostomia)
RFTA – Radio Frequency Thermal Ablation
Septorinoplastia
Tukkeutuneen kyynelkanavan (=DCR=Dacryocystorhinostomia)
Tärykalvon rasvapaikkaus
Tärykalvopaikkaus (myringoplastia)
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Leikkaukset

Päiväkirurgisia toimenpiteitä ovat mm. korvien putkitukset, kitarisojen ja nielurisojen poistot sekä
nenän väliseinän korjaus.


Anestesiamuodot

Toimenpiteet tehdään paikallispuudutuksessa ja sedaatiossa tai nukutuksessa.


Hoidossa huomioitavaa

Korva-nenä-kurkku-potilaista suurin osa on lapsia. Erityisesti tonsillektomia on hyvin kivulias leikkaus, kivunhoitoa tulee erityisesti painottaa sekä aikuisten että lasten jatkohoidossa. Kylmähoitoa voidaan käyttää tonsillektomian jälkeen kaulalla sekä nenätoimenpiteiden (FESS, septoplastia) jälkeen kasvoilla.
Tonsillektomia
Potilaat ovat aina osastolla 4 tuntia leikkauksen jälkeen vuotovaaran takia. Potilaat tulee ohjeistaa
hakeutumaan melko nopeasti hoitoon jos verenvuoto kotona ei tyrehdy jääpaloja imemällä ja laittamalla niskaan kylmää. Verta ei tule niellä, vaan potilas tulee ohjata etukumaraan asentoon esim.
nojaamaan tyynyyn pöydällä ja sylkemään ulos vuotavan veren. Tärkeää on riittävä nesteen nauttiminen, hiilihapolliset juomat sekä appelsiinimehu saattavat kirvellä tuoreilla haavapinnoilla. Viileät
nesteet ja ruuat ovat suositeltavia. Potilailla voi olla kovempaa kipua 3. ja 7. päivän kohdalla, tästä
on hyvä varoittaa potilasta, lähde: /37/


Jatkohoito

Hoito jatkuu korvapoliklinikalla tarpeen mukaan (esim. septoplastia jälkeinen tamponien ja silikonilevyjen poisto). Ajat on yleensä valmiiksi annettu poliklinikan ajanvarauskortille, joka löytyy
potilaan papereista. Jos potilas ei tarvitse poliklinikka-aikaa, vaan poistaakin tamponit itse kotona,
aika tulisi peruuttaa. Leikkauskertomuksessa on yleensä ohjeet sidosten vaihtotarpeesta tms. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä leikkaavaan lääkäriin. Tarvittaessa sihteerit laittavat kopion tekstistä korvapoliklinikalle ja aika jälkikontrolliin tulee potilaalle postissa kotiin.
Korvien vesisuojaus-suositus putkituksen jälkeen vaihtelee leikkaavan lääkärin mukaan. Meillä on
käytävän laatikossa silikoninen korvakitti ja panta, joita voi näyttää malliksi potilaalle.
Kotisoitto soitetaan aina tonsillektomia potilaille, perjantaina leikatuille soitetaan maanantaina.
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13.3 Yleiskirurgia
Yleiskirurgiset potilasohjeet:
Nivustyrä
Napatyrä
Peräpukamat
Pilonidalis cysta



Leikkaukset

Yleiskirurgisia toimenpiteitä ovat mm. tyrien korjausleikkaukset, pienet rintaleikkaukset, koepalojen otto, luomien poistot, peräpukamaleikkaukset sekä pilonidaliscystan leikkaus.


Anestesiamuodot

Leikkauksia voidaan tehdä paikallispuudutuksessa ja sedaatiossa, spinaalipuudutuksessa tai nukutuksessa.


Hoidossa huomioitavaa

Napatyrä
Potilaan on tärkeää oppia ylösnousutekniikka leikkauksen jälkeen, ettei napatyrä uusiutuisi. Potilaat
saattavat olla melko kipeitä vatsalla olevan haavan vuoksi.
Nivustyrä
Säännöllisen kipulääkityksen painottaminen kotihoidossa on tärkeää. Jos tyrä on korjattu verkolla,
saattaa kestää ennekuin verkko asettuu paikoilleen. Jos potilaalla on erittäin kovaa kipua leikkauksen jälkeen, on tilanne selvitettävä, hermo voi olla esim. neulottuna kiinni verkkoon.
Peräpukamat
Potilaat ovat yleensä hyvin kipeitä peräpukamaleikkauksen jälkeen. Ennakoiva kipulääkitys heräämössä on tärkeää. Potilaat tarvitsevat opioideja jälkihoitoa varten.
Pilonidaliscysta
Haava voidaan sulkea tai jättää avoimeksi parantumaan leikkauksen jälkeen. Tärkeää on haavan
suihkuttelu ja alueen pitäminen jatkossa mahdollisimman karvattomana.


Jatkohoito

Jatkohoito järjestetään leikkauskertomuksen suunnitelman mukaisesti. Sihteeri varaa tarvittaessa
ajan jälkikontrolliin.
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Kotisoitto

Soitetaan tarpeen mukaan, tyräpotilaat saattavat olla melko kipeitä leikkauksen jälkeen.

13.4 Ortopedia
Ortopediset potilasohjeet:

Ahdasolkavaivan (Syndrooma impingement)leikkaus( Acromionplastia)
Hyytelörakon (ganglion) poisto
Käden pinnallisen peitinkalvon paksuuntuma (contractura dupuytren)
Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä
Olkapään sijoiltaanmenon (Luxatio) leikkaushoito (Bankart)
Polven eturistisiteen korjausleikkaus (ACL)
Polven tähystysleikkaus (Arthroskopia)
Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus (Syndrooma canalis carpi)
Tenniskyynärpääleikkaus (Topaz)
Tähystyksessä tehty polven nivelkierukan repeämän ompelu (Meniskisuturaatio)
Vaivaisenluuleikkaus (Hallux valgus)



Leikkaukset

Suurin osa toiminnastamme on ortopediaa. Yksikössämme tehdään mm. rannekanavan avauksia,
olkapääleikkauksia, polven tähystyksiä ja vaivaisenluuleikkauksia


Anestesiamuodot

Leikkaukset tehdään plexuspuudutuksessa (olkapäät), spinaalipuudutuksessa, iv-puudutuksessa,
paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa.


Hoidossa huomioitavaa

Postoperatiivisessa kivunhoidossa on apua erityisesti kylmähoidosta sekä leikatun raajan kohoasennosta, kohoasento vähentää turvotusta.


Jatkohoito

Leikkaava lääkäri sanelee kertomukseen jatkohoidon tarpeen, sihteeri varaa kontrolliajat, rtgtutkimukset yms. tarpeen mukaan. Potilaan fysioterapia voi jatkua sairaalassa tai potilas saa lähetteen, jolla voi itse hakeutua fysioterapiaan.
Fysioterapeutti antaa ohjeet leikkauksenjälkeisestä kuntoutuksesta. Potilailla voi olla erilaisia apuvälineitä leikkauksen jälkeen kuten kävelysauvat, olkapääsidos, keinukenkä tai kipsi. Varaaminen,
haavasidoksien vaihto ja tikkien poistaminen määritellään yleensä leikkauskertomuksen yhteydessä.
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Ennakoiva kipulääkitys on tärkeää, erityisesti olkapääpotilaat saattavat olla hyvin kipeitä kun plexuspuudutus lakkaa vaikuttamasta n. 12 tuntia sen pistämisestä. Opioideja annetaan usein mukaan
olkapääleikatuille, ACL-leikatuille sekä vaivaisenluuleikkauksen jälkeen, odotettavissa on kovaa
kipua.
Kotisoitto soitetaan aina olkapääleikatuille, vaivaisenluuleikkauksen sekä eturistisiteen korjauksen
jälkeen.

13.5 Lastenkirurgia
Lastenkirurgisia toimenpiteitä tällä hetkellä:
Lapsen ahtaan esinahan leikkaushoito (Circumcisio)
Lapsen nivustyräleikkaus
Lapsen piilokivesleikkaus


Leikkaukset

Lapsille tehdään erilaisia toimenpiteitä yksikössämme, lapsen ahdasta esinahkaa leikataan, tyrää
korjataan tai laskeutumaton kives voidaan laittaa omalle paikalleen leikkauksen avulla. Reumaa
sairastavat lapset käyvät toistuvasti saamassa paikallisesti injektioita eri niveliin. Syntymämerkkejä,
luomia tai esim. keskuslaskimokatetri voidaan poistaa.


Anestesiamuodot

Lasten toimenpiteet tehdään voimakkaassa sedaatiossa tai yleisanestesiassa.


Hoidossa huomioitavaa

Lapsilla käytetään yleensä sulavia ompeleita ja haavat puudutetaan osana kivunhoitoa. On tärkeää
painottaa vanhemmille lapsen riittävää kipulääkitystä leikkauksen jälkeen.


Jatkohoito

Lasten hoito jatkuu leikkauskertomuksen suunnitelman mukaisesti. Vauvaikäiset lapset tulevat
meille lastenosastolta ja myös kotiutuvat sieltä seuraavana päivänä. Reumalapsilla on yleensä vuorokauden immobilisaatio hoidetuille nivelille. Kotisoitto soitetaan tarpeen mukaan.
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13.6 Gastrokirurgia
Gastrokirurgiset potilasohjeet tällä hetkellä:

Laparoskooppinen leikkaus
Laparoskooppinen palleatyräleikkaus(fundoplikaatio)
Laparoskooppinen sappileikkaus(laparoskooppinen kolekystektomia)


Leikkaukset

Tällä hetkellä meillä leikataan laparoskooppisesti mm. sappea ja fundoplikaatiota sekä laihdutusleikkausten (SAGB) pantoja poistetaan. Myös tyriä leikataan laparoskooppisesti.


Anestesiamuodot

Leikkaukset tehdään aina yleisanestesiassa.


Hoidossa huomioitavaa

Laparoskooppisen leikkauksen jälkeen potilaat ovat usein melko kipeitä. Potilas ohjataan nousemaan ylös kyljen kautta, tämä rasittaa mahdollisimman vähän vatsaa ja vatsalihaksia. Laparoskooppisen leikkauksen jälkeen potilas saattaa vuotaa vatsaonteloon ilman näkyvää vuotoa, on erityisen
tärkeää tarkkailla mahdollisia vuodon merkkejä. Ks.. Päikiportaali Vuotava potilas
Fundoplikaatio
Kylmä tai kuuma ruoka saattaa aiheuttaa spasmin, potilaan tulee nauttia mieluiten sopivan lämpöistä syötävää. Pahoinvoinnin estäminen on tärkeää, oksentaminen on riski tehdylle plastialle, leikkauksen jälkeen oksentaminen ei enää onnistu.
Gastrig banding pannan poisto
Potilaan on oltava juomatta 6 tuntia ja syömättä 12 tuntia (aspiraatioriski) ennen leikkausta. Potilaat
tulee punnita osastolle tullessa, että paino on oikea leikkauksen alkaessa.


Jatkohoito

Hoito jatkuu leikkauskertomuksen ohjeiden mukaisesti.
Laparoskooppisesti leikatuille potilaille soitetaan aina kotisoitto, potilaat voivat olla hyvin kipeitä
leikkauksen jälkeen.
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13.7 Urologia
Urologiset potilasohjeet tällä hetkellä:
Esinahan ahtauman hoito ympärileikkauksella (Circumcisio)
Eturauhasen laserhöyläys (Green laser )
Vesikivesleikkaus
Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB, TURT
Virtsarakon tähystys (Urologia)
Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL)
Muista myös ohjeet: Päiväkirurgisen potilaan ummetuksen ennaltaehkäisy ja hoito
Kotiin KAD:n kanssa päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen



Leikkaukset

Eturauhasen laajentuma voidaan viherlaserin avulla höyrystää pois päiväkirurgisesti. Potilaille voidaan antaa kystoskopian yhteydessä sytostaattihoitoa tai virtsarakkotuumoria voidaan höylätä.
ESWL hoidossa potilas saa iskuja munuais- tai virtsatiekiviin, jotta kivet murskaantuisivat ja tulisivat ulos virtsaamisen yhteydessä.


Anestesiamuodot

Urologiset toimenpiteet tehdään yleensä paikallispuudutuksessa, spinaalipuudutuksessa tai yleisanestesiassa.


Hoidossa huomioitavaa

Potilaalla voi olla kestokatetri leikkauksen jälkeen, tämä yleensä poistetaan urologin antaman erillisen ohjeen mukaan. Spontaani virtsaaminen ja sen seuranta on keskeistä urologisen leikkauksen
jälkeen, apuna voi käyttää jäännösvirtsa uä-mittauslaitetta. Potilaiden on hyvä juoda runsaasti.
Yleensä urologit antavat ohjeet sallitusta määrästä, joka saa jäädä rakkoon spontaanin virtsauksen
jälkeen. Jos jäännösvirtsan määrä menee sallitun rajan yli, potilaan vointia ja virtsauksen edistymistä seurataan. Tarvittaessa potilas kestokatetroidaan uudestaan ja hän saa kotiutua katetrin kanssa ja
poistaa sen mahdollisesti seuraavana päivänä.



Jatkohoito

Hoito jatkuu leikkauskertomuksen suunnitelman mukaisesti. Sihteerit antavat ajan ja liittävät mukaan ohjeistuksen (esim. flow- ja residuaalimittaus, virtsaamispäiväkirja) jatkokontrollia varten.
Viherlaser-potilaille soitetaan aina kotisoitto ja varmistetaan virtsan kulkeminen.
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13.8 Suu- ja leukasairaudet
Suu- ja leukasairaudet ohjeet tällä hetkellä:
Lasten hammashoidon jälkeen
Leukanivelen tähystys (Arthroskopia)

Leikkaukset
Hammaskirurgisia toimenpiteitä ovat yleisanestesiassa tehtävät hampaiston saneeraukset sekä puudutuksessa ja sedaatiossa tehtävät leukanivelen tähystykset.
Anestesiamuodot
Yleisanestesia tai puudutus ja sedaatio.
Hoidossa huomioitavaa
Potilaina on usein lapsia, vanhuksia tai kehitysvammaisia. Potilaat ovat yleensä ko-operoimattomia
tavallisella hammaslääkärillä tai heillä paljon saneerattavaa. Hoidon onnistumiseksi hammassaneeraus tehdään nukutuksessa. Hammassaneeraus saattaa kestää useamman tunnin, tämä lisää potilaan
alttiutta pahoinvointiin.
Jatkohoito
Jatkohoito on yleensä joko omalla hammaslääkärillä tai jatkuu suupoliklinikalla, ohjeet jatkosta
löytyvät leikkauskertomuksesta. Kotisoiton soitamme vain tarvittaessa.
13.9 Verisuonikirurgia
Verisuonikirurgiset potilasohjeet tällä hetkellä:

Laskimoleikkaus
Laskimoportin asennus (Porth-a-cath)


Leikkaukset

Teemme päiväkirurgisesti laskimoleikkauksia sekä laskimoportin asennuksia.


Anestesiamuodot

Laskimoleikkaukset tehdään yleensä spinaalipuudutuksessa ja joskus myös yleisanestesiassa.
Laskimoportti laitetaan paikalleen pienessä toimenpiteessä, joka tehdään paikallispuudutuksessa ja
sedaatiossa.
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Hoidossa huomioitavaa

Laskimoleikkauksen jälkeen potilaat käyttävät tukisukkia erillisen ohjeen mukaisesti, yleensä aluksi
yötä päivää ja sitten päiväkäytössä.


Jatkohoito

Jatkohoito tapahtuu verisuonipoliklinikalla tarvittaessa. Jatkosuunnitelmat tai kontrollin tarve selviävät yleensä leikkauskertomuksesta. Laskimoportin saaneiden potilaiden hoito jatkuu yleensä
onkologisella poliklinikalla. Kotisoiton soitamme vain tarvittaessa.

13.10 Silmäkirurgia
Potilasohje:
Karsastusleikkaus (Strabismus)


Leikkaukset

Päiväkirurgisessa yksikössä tehdään tällä hetkellä vain silmän karsastusleikkauksia muutaman kerran vuodessa. Pääsääntöisesti silmäkirurgiset toimenpiteet tehdään silmäyksikössä eli A6:lla.


Anestesiamuodot

Toimenpide vaatii yleisanestesian.


Hoidossa huomioitavaa

Potilaat saavat leikkauskertomuksen yhteydessä ohjeet silmän jatkohoidosta ja silmätippojen käytöstä.


Jatkohoito

Potilaille tehdään yleensä jälkitarkastus 3-4 kuukauden kuluttua leikkauksesta.
Lähteet: / 4/ , /17/, / 27 / , /36/
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