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Ensimmäinen aidosti perhekeskeinen lasten- ja nais-
tensairaala hohtaa vielä uutuuttaan. Maaliskuussa 
avattu Lasten- ja naistentalo on mittava lahja per-
heille. Satakunnan sairaanhoitopiirin keskussairaa-
lan alueelle Poriin rakennuttama talo maksoi varus-
teluineen noin 35 miljoonaa euroa. Uusimmalla tek-
niikalla varustettu ja lämmöllä sisustettu rakennus 
yhdistää lasten ja naisten erikoissairaanhoidon pal-
velut saman katon alle.

Rakennussuunnittelun tavoitteina olivat alusta lähti-
en perhe- ja asiakaslähtöisyys. Koulutus ja uudet tilat 
loivat mahdollisuuden toteuttaa perhelähtöistä hoi-
tofilosofiaa, jonka mukaisesti vanhemmat voivat ol-
la läsnä ja osallistua lapsensa hoitoon päivittäin vuo-
rokauden ympäri. 

Synnytysosastolla vastasyntyneiden perheillä on 
viihtyisät perhehuoneet.  Jos vastasyntynyt tarvitsee 
tehohoitoa, vauva ja vanhemmat pääsevät yhdessä 
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston perhe-
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huoneeseen Vanhemmat Vahvasti Mukaan -ideolo-
gian mukaisesti.

Myös lastenosastolla hoidossa olevien lasten van-
hemmille on asianmukaiset tilat laivasänkyineen ja 
ruokailutiloineen. 

Lasten- ja naistentalon palveluja käyttävien perhei-
den viihtyvyyttä lisää myös sisäleikkipiha.

Talon neljässä kerroksessa toimivat lastenosasto, las-
tenpoliklinikka, lastenkirurgian poliklinikka, äitiys- ja 
naistentautienpoliklinikka, synnytys- ja naistentautien 
osasto, synnytyssalit, vastasyntyneiden teho- ja tark-
kailuosasto ja lastenneurologian osasto- ja poliklinik-
ka. Lasten- ja naistentalossa potilaan hyväksi työsken-
telee kaikkiaan noin 230 oman alansa ammattilaista. 
Erinomaiset puitteet sekä osaava ja motivoitunut hen-
kilökunta takaavat Lasten- ja naistentalon asiakkaille 
lupauksemme mukaisen hyvän hoidon ja palvelun.

Lasten- ja naistentalon henkilökunta

Jakelu
Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kokemäki
Köyliö

Luvia
Merikarvia
Nakkila 
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen 
Säkylä
Ulvila
Isojoki

Jalasjärvi
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Loimaa
Parkano
Punkalaidun
Pyhäranta
Sastamala
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Äideillä on mahdollisuus käydä raskaus-
aikana kahdesti äitiyspoliklinikalla siki-
ön seulontaultraäänitutkimuksessa. Suo-
situksen mukaisesti alkuraskauden ultra-
äänitutkimus tehdään 12. raskausviikol-
la ja rakenneultraäänitutkimus noin 20. 
raskausviikoilla. Tutkimuksessa kiinnite-
tään huomioita sikiön kasvuun ja raken-
teeseen. Satakunnan keskussairaalassa 
käytössä olevan seulontaohjelman tut-
kimustulos on heti käytettävissä, ja jos 
seulontavastaus on poikkeava, asia var-
mistetaan äidistä otettavalla verikokeel-
la. Äitiyspoliklinikalla on tarvittaessa käy-
tettävissä myös kolmiulotteinen 3D/4D-
kuvantaminen. 

Nopeaa tietoa sikiön kehityksestä

Hanna Kotipelto ja Sharmarke 
Muhktar Duale ilahtuivat nä-
kemästään kätilön tekemässä 
ultraääniseulonnassa. 

Synnytys- ja naistentautien osaston potilaat ovat raskaana olevia 
ja synnyttäneitä tai naistentauteja sairastavia naisia. Osaston ta-
vallisimpia leikkauksia ovat kohdunpoistot, laskeumakorjaukset, 
virtsanpidätyskyvyn korjausleikkaukset ja munasarjoihin tehtävät 
leikkaukset. Valoisilla käytävillä ja yhteisissä ruokailu- ja oleskelu-
tiloissa liikkuu niin isovatsaisia äitejä kuin harmaapäisiä isomum-
muja vaaleanpunaisissa takeissaan. 

Osaston ruokailutila ja sen viereinen oleskelutila on rakennet-
tu kohtaamispaikaksi, jossa sukupolvet kohtaavat päivittäin. Juttu-
seuraa ja jutun aiheita löytyy helposti.

Hoidossa ollut Maire Kyllönen söi lounasta huonekaverinsa 
kanssa rupatellen. Lautasiaan täyttävät nuoret äidit saivat potilas-
huoneen jakaneet isomummut muistelemaan omia synnytyksiään. 
Ennen olivat sairaalatilat ja -tavat niin toisenlaiset. Jo lastenlasten-
sa lapsista nauttiva Maire Kyllönen kehuu sairaalan tiloja viihtyi-
siksi. Kiitosta saavat myös ystävälliset hoitajat ja hyvä hoito sekä 
vielä plussana kaiken päällä lyhyen hoitojakson aikana hyvää jut-
tuseuraa tarjonnut huonekaveri.

Osaston valoisat seurustelu- ja ruokailutilat ovat saaneet 
kiitosta. Myös Maire Kyllönen (oik.) pitää tiloja viihtyisinä.

Sukupolvet kohtaavat synnytys- ja 
naistentautien osastolla
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Ulvilalaisten Marketta Kerokosken ja Joni Lin-
tusen kaksosten synnytys käynnistyi vauhdil-
la odotettua aikaisemmin. Koska toinen vau-
voista oli perätilassa, vauvat syntyivät alatie-
synnytyksen sijaan sektiolla synnytysosaston 
leikkaussalissa. Leikkaussalin ja tilavan herää-
mön vierekkäinen sijainti mahdollistaa per-

Kuin omassa yksiössä
heen yhdessäolon, ja niinpä myös Joni Lintu-
nen sai tyttärensä ja poikansa syliinsä heti he-
räämössä kaksosten äidin levätessä vieressä.

Heräämöstä perhe siirtyi omaan huonee-
seensa. Synnytysosaston potilashuoneet ovat 
kaikki perhehuoneita, joissa on myös isälle 
oma sänky ja tilaa hoitaa vauvaa tai vauvo-

Nooa-pojasta sairaalan 
ensimmäinen vauva
Anna-Riina Korteniemen odottaessa kol-
mannen lapsensa syntymää vanhalla tutul-
la synnytysosastolla tuli yllättäen tieto, että 
hänet ohjattaisiin uudelle puolelle odotta-
maan synnytyssalin avaamista. Nooa-poika 
syntyi puoli tuntia synnytyssalin käyttöön-
oton jälkeen.

– Vastassa oli sellaista uuden tilan tuntua 
ja onnellista ihmettelyä, kun henkilökunta-
kin oli vielä ihmeissään uusista tiloistaan, 

Perhehuone antaa vanhemmille mahdol-
lisuuden tutustua rauhassa uuteen per-
heenjäseneen. Marketta Kerokoski ja Jo-
ni Lintunen hoitivat kaksosiaan yhdessä 
koko sairaalassa oloajan.

ja. Käytännössä huoneet ovat kuin perheen 
oma yksiö, jossa vanhemmat voivat olla vau-
van kanssa yhdessä kotiuttamiseen asti. Per-
hehuone saa kiitosta kaksosten vanhemmil-
ta, sillä näin isä pääsi jo sairaalassa mukaan 
vauvojen arkeen. Kotiutumisen jälkeen pienet 
kaksoset saivat hoitajakseen vielä isosiskon.

Lasten- ja naistentalon ensimmäinen synnyt-
täjä muistelee tunnelmia taloon siirryttyään.

– Vuodeosastolla on hienot tilat. Pidim-
me mieheni kanssa erityisesti osaston ja 
synnytyssalin luontokuvista.  Synnytyssalit 
ovat ihanan tilavia. Lääkäri, kätilö ja hoita-
jat mahtuivat tilaan hyvin, eikä kenenkään 
tarvinnut olla sumpussa tai hätistää isää 
pois tieltä. Perheellä oli tilaa myös synny-
tyksen jälkeen. 

– Oma huone oli tosi mukava. Erityisen 
mukava se oli silloin, kun vilkkaat 2- ja 5-vuo-
tiaat isoveljet saapuivat tapaamaan pikkuvel-
jeään. Omassa huoneessa pystyi myös rau-
hoittumaan vauvan kanssa.

Vielä se tärkein asia eli tarinan toinen pää-
henkilö pikkumies Nooa: minkälainen hur-
muri hänestä on tullut?

 – No kyllä hän jo aikamoinen vilkkusil-
mä on, Anna-Riina Korteniemi naurahtaa.
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Satakunnan keskussairaalassa syntyy vuo-
sittain noin 2000 vauvaa. Määrä on potilas-
turvallisuuden kannalta tarpeeksi suuri, mut-
tei liian suuri, jotta synnyttäjien toiveet voi-
daan ottaa huomioon ja heitä voidaan hoi-
taa perhekeskeisesti. 

Synnytyssalin värimaailma on rauhallisen 
sininen ja kotoisa. Käytäviä ja synnytyssaleja 
koristavissa valokuvatauluissa esittäytyy Yy-
terin ja Luvian saariston välinen meriluonto 
kauneimmillaan. Synnyttäjät ovat ihastelleet 
uusia tiloja, ja uudelleensynnyttäjät ovat kiit-
täneet aiempia noin kymmenen neliömetriä 
suurempia, tilavia synnytyssaleja.

Veden loisketta ei ole vain tauluissa, vaan 
myös synnytyssalien yhteydessä olevissa 

Synnytyssalissa huomioidaan 
perheiden toiveet

Vielä syyskuussa raumalaiset pikkumiehet 
Eino ja Joel nukkuivat sairaalassa tyytyväi-
sinä yhteisessä pinnasängyssään. Keskosi-
na 33. raskausviikolla syntyneiden poikien 
kotiuttamista edelsi normaaliaikaisten vau-
vojen sairaalassaoloa pidempi hoitojakso. 
Poikien hoidon jatkuessa äiti Hanna Vahan-
der nukkui jo yöt kotonaan, mutta vietti päi-
vät sairaalassa vauvojensa kanssa. Työajan 
päätyttyä perheen isä Samuel Vahander liit-
tyi pienten poikien hoitotiimiin. 

Aiemmin keskoslasten hoitotilat olivat niin 
pienet, että käytännössä äidit kävivät sairaa-

lassa vain ruokinta-aikaan. Nyt perheillä on 
mahdollisuus olla paikalla vuorokauden ym-
päri. Tilavat perhehuoneet on kalustettu van-
hempien läsnäoloa varten: huoneissa on sän-
gyt ja peseytymistilat. Osastolla oloaikana 
vauvan ja vanhempien kiintymyssuhde vah-
vistuu ja vanhemmat saavat hoitovarmuutta. 

Hanna Vahander iloitsee siitä, että kaik-
ki on mennyt hyvin. Erityisen tyytyväinen 
hän on siihen, että perheet saavat sairaalas-
sa omat hoitajat vauvoilleen. Niin myös Ei-
nolla ja Joelilla on ollut omat, perheelle tu-
tuksi tulleet hoitajat.

Vahanderin veljekset nukkuivat sairaalassa jaetussa sängyssä. 
Molempien hyvinvoinnista huolehti kuitenkin omahoitaja.

Perhehuonemallin 
mukainen vastasyntyneiden 
teho- ja tarkkailuosasto

kahdessa isossa kivunlievitykseen käytettä-
vissä ammeissa. Äiti voi synnytyksen käyn-
nistymistä odotellessa rentoutua ammees-
sa. Kylpyammeen päällä oleva tanko antaa 
äidille mahdollisuuden liikkua, roikkua ja ha-
kea hyvää oloa. Isäkin pääsee ammeeseen 
mukaan hieromaan äidin selkää, jos hän on 
muistanut ottaa uimahousunsa mukaan. Kyl-
vyssä voi myös kuunnella omaa musiikkia, 
jota välitetään MP3-soittimesta ammehuo-
neen kaiuttimiin. 

Kaikki toiminnot lähekkäin 
Synnytyssalien yhteydessä on uusi leik-

kaussali, jossa tehdään keisarinleikkauksia, 
sektioita. Isä voi olla sektiossa mukana, ja 

sen jälkeen perhe saa olla edelleen yhdes-
sä leikkaussalin vieressä heräämössä. Näin 
vauva pääsee heti ihokontaktiin vanhempi-
ensa kanssa.  

Synnytyssalit ja vastasyntyneiden teho-
osasto sijaitsevat samassa kerroksessa. Syn-
nytyssalin ja keskolan välissä oleva virvotte-
lutila mahdollistaa nopean alkuhoidon huo-
nokuntoiselle vastasyntyneelle. Tehohoi-
toa tai tehostettua valvontaa vaativan vau-
van normaalisti synnytyksestä toipuvat äi-
dit pääsevät yhdessä vauvan kanssa samal-
le osastolle hoitoon. Kahdessa perhehuo-
neessa vanhemmilla on mahdollisuus oles-
kella huoneiden yhteydessä olevalla suurel-
la katetulla parvekkeella. 

Imetyksen aloittaminen ei ole aina help-
poa ja onnistuneen aloituksenkin jälkeen 
voi joskus tulla ongelmia. Sairaalan ime-
tyspoliklinikka auttaa synnytysosastolla 
olevia äitejä. Jo kotiutuneet äidit saavat 
imetyspoliklinikalta puhelinneuvontaa 
ja tarvittaessa he voivat varata ajan po-
liklinikkakäyntiä varten. 

Sairaalan imetysneuvontaan erikois-
tunut kätilö Merete Willis on suorittanut 
kansainvälisen IBCLC-tutkinnon (Interna-
tional Board Certified Lactation Consul-
tant). Vastaavan tutkinnon suorittaneita 
imetysasiantuntijoita on maassamme 
toistaiseksi vain parikymmentä. 

Willis kannustaa äitejä kääntymään 
imetyspoliklinikan puoleen. Kenen-
kään ei pitäisi kokea epäonnistumisen 
tai huonommuuden tunteita imetysvai-
keuksien vuoksi.

Imetyspoliklinikka 
äitien tukena
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yleisimmät syyt lasten ja nuorten hoitojaksoihin:
• erilaiset tapaturmat ja onnettomuudet
• infektiosairaudet: keuhkokuume, 
 ahtauttava keuhkoputkien tuleh-

dus, munuaistulehdus 
hoitoajat ovat lyhentyneet:

• nykyisin keskimääräinen 
 hoitoaika noin 
 2,5 vuorokautta

Lauri joutui sairaalahoitoon kyynpureman 
keskeytettyä mukavat leikit kotipihalla. Van-
hemmat veivät reilu 3,5-vuotiaan reippaan 
pojan nopeasti Satakunnan keskussairaa-
lan ensiapuun, mistä hänet siirrettiin omaan 
huoneeseen lastenosastolle. Äidin oli help-
poa jäädä hänen luokseen yöksi, sillä lasten-
osaston huoneissa on laivasängyt, joissa äi-

Kyynpuremasta 
pikkupotilaaksi

ti tai isä voi yöpyä lähellä pientä potilasta.
Seuraavana päivänä Lauri lepäsi sairaa-

lasängyssään ja yritti aina välillä katsoa te-
levisiosta valitsemiaan piirrosfilmejä. Käär-
meen purema nilkka oli vielä turvonnut, ja 
koko jalka sinersi. Hoidosta huolimatta olo 
oli vielä vähän kurja. Onneksi äiti Pia Laine 
ja isä Pauli Levola olivat lähellä. 

Lauri oli viisi päivää sairaalassa. Viimeisi-
nä päivinä sängyssä oleminen alkoi jo pitkäs-
tyttää, vaan sen jälkeen kun lääkäri antoi lu-
van liikkua, ei Lauri ole äidin mukaan paljoa 
paikallaan pysynyt. Kymmenen päivää pure-
man jälkeen hän sai luvan mennä päivähoi-
toon. Siitä kun vielä viikko vierähti, oli Lau-
rin juoksujalka jo lähes normaalin värinen. 

on tilaa vanhemmille:
• pääosa potilashuoneista on yhden hengen huoneita, 

joissa on laivasänky yöpyvää aikuista varten 
• osastolla on myös keittiö ja vanhempien lepotiloja 
on iso katettu leikkipiha:

• voinnin salliessa pikkupotilaat ja osastolla vierailevat 
lapset voivat leikkiä siellä aikuisten valvonnassa 
• lastenneurologian potilaiden kuntoutusta ja 

leikkiä varten

Lastentautien ylilääkäri Anssi Luoma ja isä Lauri Levola yrittävät piristää 
vakavailmeistä pikkupotilasta.

LASTENOSASTOLLA
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on vahvasti esillä Lasten- ja naistentalossa. Värikkäimmät 
ja monimuotoisimmat työt ovat lasten ja nuorten ilona. 
Esimerkiksi lastentautien poliklinikan odotustiloissa riit-
tää ihmettelemistä ja tekemistä kaiken ikäisille. 

Uudet odotustilat saivat selvästi vanhoja tiloja parem-
mat pisteet vastaanotolle pääsyä odottaneelta Maarika 
Tederiltä ja hänen Günter-pojaltaan.  Perheen nuorin, 
Lisette Romina -vauva ei vielä kertonut mielipidettään.

Vauhdikas ja iloinen taide 

lapset voivat keinua, kiikkua, laskea liukumäkeä ja pelata 
pallopelejä tai vaikka ajaa kilpaa polkuautoilla Mikaelin ja 
Nicon tavoin. Lasten turvallisuuden vuoksi leikkipihalle 
pääsee vain vanhempien tai henkilökunnan valvonnassa.

Katetulla leikkipihalla
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0-krs.
Lasten poliklinikka  02 627 6501

Lastenkirurgian poliklinikka 02 627 7026

Lastenosasto

osastonsihteeri  02 627 6511

hoitajat  02 627 6512

1. krs
Synnytys- ja naistentautien osasto 

hoitajat  02 6277532

päivystyspuhelin  044 7077822

Äitiyspoliklinikka  

hoitajat  02 6277582

Naistentautien poliklinikka 

hoitajat  044 707782

2. krs
Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

osastosihteeri  02 6276521

hoitajat  02 6276522

Äidinmaitokeskus  02 6276529

Synnytyssali hoitajat  02 627 7542 

3. krs
Lastenneurologian osasto: 

osastonsihteeri   02 6277071  

hoitajat  02 6277072

Lastenneurologian poliklinikka: 

osastonsihteeri  02 6277076  

hoitaja  02 6276073

Toimialuejohtaja Anssi Luoma 

044 7076500

Toimialueylihoitaja Tuula Arvola  

044 7077214


