
Konsultoivan hengitysvajehoitajan 
poliklinikka on toiminut nykymuo-
dossaan Satasairaalan keuhkosaira-
uksien yksikössä syksystä 2019. Vas-
taanotolla käy pääsääntöisesti poti-
laita, joilla on käytössä jokin kotikäyt-
töön soveltuva hengitystä tukeva apu-
väline. Vastaamme toiminnalla myös 
Satasairaalan sisäisiin, kotikäyttöisten 
hengitystä tukevien lääkintälaitteiden 
lisääntymisestä syntyneisiin tarpeisiin 
hoitajakonsultaatioiden muodossa. 
Laiteosaamista tarvitaan yli erikois-
alarajojen ja siksi tarjoamme mah-
dollisuuden matalan kynnyksen yh-
teydenotolle esimerkiksi kotona käy-
tettäviin 2PV- tai CPAP-laitteisiin liit-
tyvissä ongelmissa. Hengitysvajehoi-
taja jalkautuu osastoille ohjaamaan
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raalan hoitohenkilökunnan työtä, hyviä 
käytäntöjä ja näyttöön perustuvaa toi-
mintaa sekä tehdä tutuksi toimijoita eri 
puolella sairaalaamme. Vuoden 2020 
ensimmäisten hoitoyön uutisten tee-
mana on hoitajavastaanottotoiminta. 

Uutisissa julkaistaan tiiviitä infoja hoi-

totyöstä ja sen uudistuksista 
eri puolilla Satasairaalaa. Jos toivot jut-
tua tietystä aiheesta tai sinulla on eh-
dotus uutisten tuleviin julkaisuihin, voit 
olla yhteydessä kliinisen hoitotyön asi-
antuntijoihin.

Hoitotyön uutisten ilmestymisaikataulu
1/2020, ilmestyy vko 5, DL 10.1.20 Teemana hoitajavastaanottotoiminta
2/2020, ilmestyy vko 22, DL 8.5.20 Teemana sähköiset palvelut
3/2020, ilmestyy vko 39, DL 4.9.20 
4/2020, ilmestyy vko 49, DL 13.11.20

hoitohenkilökuntaa laitteiden käy-
tössä ja tapaa potilaita laitehoidon 
toteutumiseen liittyvissä ongel-
missa, sekä konsultoi tarvittaessa 
keuhkolääkäriä.

Jatkossa kartoitamme vuode-
osastoilla työskentelevien hoitaji-
en laitekoulutuksen tarvetta liitty-
en kotikäyttöisiin hengitystä tuke-
viin lääkintälaitteisiin osana toisen 
hengitysvajehoitajan YAMK-opin-
näytetyötä. Tulosten pohjalta luo-
dulla toimintamallilla ja koulutus-
materiaalilla tuemme Satasairaa-
lan hoitajien laiteosaamista sekä 
potilaiden säännöllistä kotilaittei-
den käyttöä.

Konsultoivat hengitysvajehoitajat: sai-
raanhoitaja Satu Härmälä-Nummi ja 
sairaanhoitaja Satu Juvonen
puhelin 0504735250 
(arkisin klo 08:30-15:30)

Konsultoiva hengitysvajehoitajatoiminta 
keuhkosairauksien poliklinikalla

Teksti: Satu Härmälä-Nummi, sairaanhoitaja, keuhkosairauksien yksikkö

Meillä Satasairaalassa on aloitettu hoi-
totyön uutisten julkaiseminen. Uutiset 
ilmestyvät neljä kertaa vuodessa ja ne 
julkaistaan sähköisinä. Uutiset löytyvät 
Henkasta kohdasta Potilashoito – Hoi-
totyön uutiset. Hoitotyön uutisten tar-
koituksena on tuoda näkyväksi Satasai-

Taija Niiniviita  taija.niiniviita@satasairaala.fi  050 473 5555
Heli Mäkelä  heli.makela@satasairaala.fi  044 707 7070
Hanna Tuomi   hanna.tuomi@satasairaala.fi  050 473 5558
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Teksti: Suvi Perkola, kätilö, imetyskouluttaja, imetyspoliklinikka, synnytyssali

Päihdepsykiatrian poliklinikka kuuluu 
Satapsykiatrian aikuispsykiatrian pal-
veluihin Harjavallan sairaalassa. Meil-
le tullaan lähetteellä. Poliklinikallam-
me työskentelee kahdeksan rautais-
ta ammattilaista; kaksi lääkäriä (osa-
aikaisina), kolme psykiatrista sairaan-
hoitajaa, sosiaalityöntekijä, psykologi ja 
osastonsihteeri. Osastonsihteeri, psy-
kologi ja sos.tt jakavat työpanostaan 
myös muihin yksiköihin.

Hoitajien panos päihdepsykiatriassa 
on iso. Käymme läpi päihdeongelman 
laajuutta, hoidon tarvetta ja teemme 
hoitointerventioita. Arvioimme poti-
laan psyykkistä vointia. Yhteistyö mui-
den toimijoiden kanssa on tärkeää ja 
meidät saa aina puhelimitse kiinni. Vii-
me vuosina päihdepsykiatrinen hoito-
työ on muuttunut enemmän konsul-
tatiiviseen suuntaan; lyhyitä interven-
tioita suositaan. Tapaamme omaisia 

ja tarjoamme ryhmähoitoja; aloitam-
me peliriippuvaisille suunnatun ryh-
män ja Potkuri-ryhmää järjestämme 
puolivuosittain potilaiden omaisille.

Osaamme opioidiriippuvaisten vie-
roitus-ja korvaushoitojen suunnittelun 
ja toteutuksen. Vaativat työkyvyn ar-
vioinnit, raskaana olevien päihdepsy-
kiatristen hoitojen toteuttaminen tai 
Valviran määräämät selvitykset ovat 
erityisosaamistamme.

On kulunut kohta kymmenen vuot-
ta siitä, kun saimme Hyvä palvelu 
2010-palkinnon, jossa painotettiin asia-
kaslähtöistä työotetta ja potilaiden/asi-
akkaiden asiallista kohtelua. Toivotta-
vasti olemme edelleen valitsemallam-
me tiellä, kohdata päihdepsykiatrinen 
potilas ilman stigmaa. 

Päihdepsykiatrian poliklinikan toiminta
Teksti: Kirsti Juhola, päihdepsykiatrian pkl:n vastaava sairaanhoitaja, aikuispsykiatrian palvelut

Imetyspoliklinikka on toiminut meil-
lä vuodesta 2011 alkaen, ensin yhte-
nä päivänä viikossa. Elokuussa 2018 
saimme laajentaa imetyspoliklinikan 
toimintaa kolmepäiväiseksi; imetys-
poliklinikka toimii nyt maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-17. 
Imetyspolilla hoidetaan imetysasioi-
den lisäksi synnytyksen jälkeen nope-
asti (alle 48h) kotiutuneiden synnyt-
täjien ja vauvojen jälkiseurantakäyn-
nit eli ns. lysy-käynnit.  Päivä alkaa 1,5 
tunnin mittaisella lysy-ajalla ja sitten 
on kaksi 2 tunnin mittaista imetyspo-
likäyntiaikaa ja kolme sovittua puhe-
luaikaa. Näiden lisäksi teemme käyn-
tejä osastoilla ja vastaamme imetys-
puhelimeen. Imetyspoliklinikkaa pi-
tävät imetyskouluttajakoulutuksen 
käyneet kätilöt.

Imetyspolikäynnit ja puhelut ovat 
asiakkaille maksuttomia, kunnille me-
nee kuntamaksu. Imetyspolille asiak-
kaat voivat itse varata ajan, lähetettä ei 
tarvita. Synnyttäneille annetaan ime-
tyspuhelimen numero, johon synny-
tys- ja naistentautien osastolla kätilö 
vastaa 24/7. Monet ajanvaraukset tu-
levat tätä kautta. Usein imetyspolille 
varataan aika, kun perhe on kotiutu-
massa sairaalasta ja imetyksen alus-
sa on haasteita tai vauvan riittävä pai-
nonnousu vaatii seurantaa tai imetyk-
sen lisäksi on käytössä runsaasti lisä-
maitoa ja toiveena on täysimetykseen 
pääseminen. 

Satasairaalan imetyspoliklinikka

Raskaana oleva voi tulla käymään 
jo imetyspolilla, jos edellisessä ime-
tyksessä on ollut ongelmia tai jos on 
kyseessä kaksosraskaus tai jos on rin-
tojen alueelle kohdistuva trauma tai 
leikkaus taustalla. Tällöin voidaan jo 
raskausaikana miettiä imetyksessä 
mahdollisesti eteen tulevia ongelmia 
ja niiden ehkäisyä.
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Injektiohoitajan vastaanotto silmätaudeilla
Teksti: Tea Kekki, sairaanhoitaja, Meritta Heino, osastonhoitaja, silmätautien yksikkö

Meillä Satasairaalan silmätaudeilla kos-
tean ikärappeuman hoitoon tarkoite-
tut lasiaisinjektiohoidot siirrettiin lää-
käreiltä hoitajille vuoden 2017 aikana. 
Näin vapautettiin lääkärityöpanosta 
muuhun työhön silmäpoliklinikalla.  
Tällä hetkellä meillä on neljä erikois-
koulutettua sairaanhoitajaa, Tea Kek-
ki, Terhi Laurila, Niina Torkkel ja Kaisa 
Santaoja, jotka ovat saaneet pistos-
koulutuksen. Koulutusta ovat anta-
neet erikoislääkärit Pasi Pehkonen ja 
Jari Rantanen.  Koulutukseen kuuluu 
teoriaosuus tentteineen ja kliininen 
opetus pistämisestä, sekä siihen liitty-
vä näyttö.   Pistosmäärät ovat lisään-
tyneet alun 2539 kpl:sta tällä hetkellä 
liki 4000 kpl:seen.  Määrä nousee jat-
kuvasti. Kostean ikärappeuman lisäksi 
hoidon piirissä on diabeetikoita, glau-

koomapotilaita sekä silmänpohjan 
verisuonitukospotilaita. Ikähaarukka 
on nyt 18 -100v. Pistospäiviä on viite-
nä päivänä viikossa ja päivässä laite-
taan 23-25 pistosta.  Pistostiimiin ku-
luu pistäjien lisäksi assistentti, joka 
avustaa toimenpiteessä ja haastat-
telija, joka neuvoo ja valmistaa poti-
laat, sekä varaa uudet ajat.

Työ on erittäin vastuullista ja vaatii 
tarkan aseptisen osaamisen. Hoita-
jat ovat kokeneet, että uusi tehtävä 
on mielenkiintoinen ja antaa sopi-
vasti haastetta.  Myös potilaat ovat 
olleet tyytyväisiä saamaansa hoi-
toon. Vuosia kestävä hoito on teh-
nyt potilaat ja hoitajat toisilleen tu-
tuiksi, mikä lieventää potilaan koke-
maa jännitystä.

Meillä sydänyksikössä toimii hoitaja-
vetoinen tahdistinpoliklinikka. Tah-
distinhoitajamme tarkastavat pe-
rustahdistimia ja seuraavat päivit-
täin myös tahdistinpotilaiden etä-
seurantalähetykset. Sydänyksikössä 

Sydänyksikön hoitajilla paljon itsenäistä toimintaa

Teksti: Kähkönen Karoliina, tahdistinhoitaja/sydämen vajaatoimintahoitaja, sydänyksikkö

on myös sydämen vajaatoimintahoi-
tajan vastaanotto. Vajaatoimintahoi-
tajamme toimii sekä itsenäisesti et-
tä kardiologin työparina seuraten va-
jaatoimintapotilaiden vointia ja tuki-
en potilaiden omahoitoa. 

Hoitajapoliklinikoilla toimivilla hoita-
jilla on laajasti sydänpotilaan hoidon ja 
potilasohjauksen osaamista. Sydänpo-
tilaan ohjausmenetelminä toteutam-
me niin yksilö- kuin ryhmäohjaustakin. 
Kaikki sydänyksikön poliklinikalla työs-
kentelevät sairaanhoitajat hoitavat in-
vasiivisissa toimenpiteissä (sepelvalti-
moiden varjoainetutkimus /-pallolaa-
jennushoito, tahdistimenasennus) ol-
leiden potilaiden jälkiseurantaa vastaa-
malla puhelinkonsultaatioihin ja pois-
tamalla ompeleet tahdistinhaavalta. 
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon-
ohjaus ovat myös iso osa sydänyksikön 
poliklinikalla työskentelevän asiantun-
tijahoitajan työnkuvaa.

Ulrika Karismaa, tahdistinhoitaja
Susanna Saarinen, tahdistinhoitaja
Karoliina Kähkönen, tahdistinhoitaja/
sydämen vajaatoimintahoitaja
Eevamari Sinivaara, sydämen vajaa-
toimintahoitaja
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Verisuonihoitaja,  sairaanhoitaja 
Tuija Kotiranta ja verisuonihoitaja,  
sairaanhoitaja Heli Björlin

Harjavallan sairaalan TAY:n liikkuva työryhmä on ensisijai-
sesti tarkoitettu osastolta avohoitoon siirtyvien potilaiden 
kotiutumisen turvaamiseen sekä avohoidon potilaiden hoi-
don tiivistämiseen sellaisissa tapauksissa, kun se ei oman 
hoitotahon toimesta ole mahdollista. Meillä on tällä het-
kellä kaksi hoitajatyöparia liikenteessä ja kenttänämme 
koko Satakunta. Teemme työtä potilaiden kanssa heidän 
omassa toimintaympäristössään. Perinteisesti tämä tarkoit-
taa kotikäyntejä, mutta tarpeen mukaan tapaamme poti-
laita myös muualla. Otamme potilaan läheiset ja tärkeät 
verkostot mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. 

Yksi tärkeimmistä hoitotyön tavoitteistamme on sitout-
taa potilasta psykiatriseen hoitoon ja hoitosuhteillemme on 
tyypillistä, että ne ovat tiiviitä ja kestoltaan yhdestä käyn-
tikerrasta pariin kuukauteen. Aloitamme yhteistyön kar-
toittamalla potilaan toimintakykyä sekä syitä ajankohtai-
selle oireilulle. Tyypillistä potilaillemme ovat erilaiset mie-
liala-, uni- ja ahdistuneisuusoireet, jotka hallitsevat arjessa 
selviytymistä ja saattavat näin vaikuttaa avohoitokäyntien  
toteutumiseen. Pyrimme käynneillä lisäämään potilaan 
ymmärrystä hänen oireistaan ja tukemaan oireiden hallin-
nassa erilaisin harjoituksin. Meidän työskentelymme poti-
laan kanssa on tarkoitus olla tilannetta vakauttavaa ja py-
rimme toiminnallamme varmistamaan sekä turvaamaan 
jatkohoitosuunnitelmien toteutumisen.

Liikkuva työ psykiatrisessa akuuttihoidossa
Teksti: Linnea Kaikko-Huttunen, sairaanhoitaja, tehostetun avohoidon yksikkö (TAY)

Aloitimme kirurgian poliklinikalla ve-
risuonihoitajan vastaanottotoiminnan 
syksyllä 2018. Suunnittelimme toimen-
kuvan yhdessä Satasairaalan verisuo-
nikirurgien Tuomas Koskisen ja Vesa 
Pihlajaniemen kanssa. Lisäkoulutus-
ta tähän työhön haimme Suomen ve-
risuonikirurgiyhdistyksen, Suomen ve-
risuonihoitajayhdistyksen ja Suomen 
haavanhoitoyhdistyksen järjestämiltä 
koulutuspäiviltä. Lisäksi tutustuimme 
Vaasan keskussairaalan verisuonihoi-
tajan työhön.

Verisuonihoitajan vastaanotto on tiis-
tai-iltapäivisin. Sinne ohjautuu potilai-
ta kirurgin määräyksellä. Kontrollikäyn-
nille tulevat potilaat ovat enimmäkseen 
nivusen endarterektomialeikkauksen 
haavansulkututkimukseen (TYKS) osal-
listuvia henkilöitä

ja haavapotilaita. Soittokontrollit toteu-
tamme yleisimmin 1kk kuluttua toimen-
piteestä, jolloin keskustelemme oireku-
vasta, rajoituksista ja niissä tapahtuneis-
ta muutoksista. Lisäksi vastaamme poti-
laiden kysymyksiin ja sovimme kontrolli-
käynnin. Soitot suunnataan valikoiduille 
kirurgisesti hoidetuille verisuonipotilail-
le, yleisesti pallolaajennus- ja stenttaus-
toimenpiteen jälkeen sekä osalle haa-
vapotilaista valokuvakontrollin kohdal-
la. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme 
on laajentaa verisuonihoitajan toimin-
taa kontrolliultraäänitutkimusten teke-
miseen aneurysmaseurannoissa.

Kotiutuessaan kirurgian osastolta po-
tilas saa mukaansa verisuonihoitajan yh-
teystiedot, jotta yhteydenotto olisi help-
poa ja vaivatonta. Verisuonihoitajan toi-
menkuvalla haluamme tuoda lisäpalve-

lun helpottamaan potilaiden,  omaisten 
ja Satasairaalan yksiköiden yhteyden-
ottoa verisuonikirurgian poliklinikalle.

Verisuonihoitajan vastaanotto kirurgian poliklinikalla
Teksti Heli Björlin, sairaanhoitaja, kirurgian poliklinikka
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