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SyÖPÄKeSKUKSen tÄrKeÄ rOOLI
tasapuolisen hoidon edistäjänä

tULevAISUUden SAIrAALA 
on ihmisläheinen
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LAAJA PÄIvyStyS tOI MUKAnAAn
entistä kattavamman osaamisen!

KAnSAInvÄLIStÄ yhteIStyÖtÄ

SAtAKUnnAn SAIrAAnhOItOPIIrIn ASIAKASLehtI 2018

vAStASyntyneen
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UUSI SyÖPÄKeSKUS 
tAKAA PArhAAn hOIdOn

JOKAISeLLe.

”LAAJAn PÄIvyStyKSen SAIrAALA PALveLee SAtAKUntALAISIA vUOden JOKAISenA PÄIvÄnÄ.”
erMO hAAvIStO, SAIrAAnhOItOPIIrIn JOhtAJA

LASten- JA nAIStentALOn
henKILÖKUntA On tUKenA 

Perheen enSIhetKISSÄ.
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AJAnKOhtAIStA

PÄÄKIrJOItUS
Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto:
Huomisen hyvinvointi luodaan tänään!

OLeMMe nyt LAAJAn PÄIvyStyKSen SAIrAALA
Muutos on tuonut useita uudistuksia ja 
parannuksia päivystystoimintaan. 

hyvÄLLÄ hOIdOLLA OnneLLISen eLÄMÄn ALKUUn 
Lasten- ja naistentalon kansainvälinen yhteistyö pelastaa henkiä.

teeMA

Asiakaspalautteella kehitetään toimintaa 
Neljän tähden sairaala
Uusi tutkimuslaite parantaa muutosten löydettävyyttä
Paransimme laboratorion toimintaa sujuvammaksi

BIOPAnKKItOIMIntA On SIJOItUS yhteISeen hyvÄÄn
Näytteet ja lupa niiden tallennukseen ovat edellytys tutkimustoiminnalle 
ja mahdollistavat tulevaisuudessa paremman hoidon.

PAreMPAA SyÖPÄhOItOA KAnSALLISen OSAAMISverKOStOn AvULLA
Syöpäkeskuksen myötä uudet hoidot ja tutkimukset ovat jokaisen 
potilaan saatavilla. 

SyÖPÄhOIdOISSA PySytÄÄn AJAn tASALLA
Esittelyssä uusi ylilääkäri Kalevi Pulkkanen

PÄÄOSASSA POtILAAn hyvÄ eLÄMÄnLAAtU
Palliatiivisessa hoidossa potilaan tarpeet ja toiveet ovat etusijalla.

SInUA vArten

SAtAKUnnAn SAIrAAnhOItOPIIrIn 

ASIAKASLehtI SInUn SAIrAALASI 

2018

tOIMItUS & JULKAISIJA

Satakunnan 

sairaanhoitopiiri 

Sairaalantie 3

28500 PORI

puhelin (02) 627 71

fax (02) 627 7799

PÄÄtOIMIttAJA

Hallintoylihoitaja 

Paula Asikainen

Lehden tIedOt

Lehden tOteUtUS JA tAIttO: 

Brand Agency Punda

KUvAt: 

Johanna Sjövall, Your Image

PAInOPAIKKA: Punamusta Oy

PAInOS: 180 500 kpl

SInUn SAIrAALASI

KeSKUSSAIrAALA KehItyKSen KÄrJeSSÄ 
Tulevaisuuden sairaala on lähempänä potilasta.
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PÄÄKIrJOItUS

Terveydenhuollon rakenteita ja vanhoja käytäntöjä  
ravistellaan tulevina vuosina toden teolla. Muutoksen 
tahti on kiivas ja toisaalta sen suunnasta vielä keskus-
tellaan. Tulevaisuuden ennakointi ja muutoksen tekemi-
nen edellyttävät riittävää tietopohjaa. Elinvoimainen 
sairaanhoitopiiri ei synny itsestään, vaan edellyttää 
ajantasaista näkemystä siitä, miten ja millaisilla  
resursseilla luodaan huomispäivän hyvinvointia.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on aktiivisesti mukana 
rakentamassa tulevaisuutta. Kehittäminen on vahvasti 
läsnä päivittäisessä arjessamme. Vain siten var-
mistamme, että tulevaisuuden terveydenhuolto on 
potilaalle laadukasta ja toimivaa. Samalla luomme 
turvallisen toimintaympäristön työntekijöille ja mah-
dollisuuden jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. 

Tässä numerossa esittelemme sairaanhoitopiirin 
toimintaa laajempien kokonaisuuksien ja muu-
tosten kautta. Meillä on parhaillaan käynnissä 
useita hankkeita, jotka tähtäävät parempaan 
palveluun ja tehokkaampaan hoitoon. Näitä ovat 
esimerkiksi yhteistyö Läntisen Syöpäkeskuksen 
kanssa sekä Satasairaalan rakentaminen, joka 
etenee vaiheittain. Lisäksi meillä on nyt myös laa-
jan päivystyksen sairaala, jonka toiminnan uusiin 
tuuliin perehdymme seuraavan sivun artikkelissa. 

hUOMISen hyvInvOIntI
LUOdAAn tÄnÄÄn! 

erMO hAAvIStO, sairaanhoitopiirin johtaja
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LAAJAn PÄIvyStyKSen SAIrAALA
Olemme nyt

Päivystykseen tullaan äkillisen sairastumisen, vamman tai sairauden 
vaikeutumisen vuoksi. Laaja päivystystoiminta takaa Satakunnassa 
kattavamman hoitokirjon kuin aiemmin. 

SAIrAALA, JOKA PALveLee vUOden JOKAISenA PÄIvÄnÄ  

Satakunnan keskussairaalassa on tehty lukuisia parannuksia. 
Toiminta on laajentunut erikoisalojen ja uusien toimenkuvien myötä. 
Nykyään apua saa tarpeen mukaan esimerkiksi vanhustyön asian-
tuntijalta tai psykiatriselta hoitajalta. ”Yhdistämme erilaisia sosiaa-

li- ja terveyspalveluiden toimenpiteitä ja osaamista heti potilaan 
hakeuduttua hoitoon. Ihmiset pääsevät nykyisin aiempaa helpommin 
kiireelliseen hoitoon tilanteissa, joissa siihen on tarvetta”, kertoo 
sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Eija Vaula.

Keskussairaalassa on kiireellisen hoidon antamista varten jatkuvasti 
tarvittava määrä osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. 
”Päivittäisen toiminnan ohella hoidamme potilaita myös yllättävissä 
onnettomuustilanteissa, joissa loukkaantuneiden määrä on iso ja 
samanaikainen tarve erilaiselle hoidolle laaja”, Vaula kertoo 

SUOMeSSA tOIMII 12 yMPÄrI vUOrOKAUden PALveLevAA LAAJAn PÄIvyStyKSen SAIrAALAA. yKSI nÄIStÄ On SAtAKUnnAn 
KeSKUSSAIrAALA POrISSA. vAAtIvAn erIKOISALAPÄIvyStyKSen LISÄKSI tArJOLLA On MyÖS SOSIAALIPÄIvyStyStÄ. 

LAAJA PÄIvyStyS On tUOnUt tULLeSSAAn MerKIttÄvIÄ UUdIStUKSIA. 

LAAJAn PÄIvyStyKSen MyÖtÄ IhMISet PÄÄSevÄt tArvIttAeSSA 
AIeMPAA heLPOMMIn KIIreeLLISeen hOItOOn. 
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ja lisää: ”Suunnitelmissa on järjestää myös liikkuvaa kriisipäivystystä. 
Näin päivystäjä voi mennä potilaan luo akuutissa onnettomuus-
tilanteessa.” 

PÄIvyStyKSeSSÄ OMA vUOdeOSAStO

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on päivystysosasto, joka on  
Satakunnan keskussairaalassa täysin uusi. Osasto on tarkoitettu  
lyhytaikaista, 1-3 vuorokauden hoitoaikaa ja nimenomaan päivystyk-
sellistä hoitoa tarvitseville. Vuodepaikkoja on 31. Jos potilas tarvitsee 
jatkohoitoa, hän siirtyy keskussairaalan vuodeosastolle, oman kunnan 
terveyskeskukseen tai kotihoitoon, jonne hän saa tehostettua tukea. 

KAIKKI LASten JA nUOrten PALveLUt LASten- JA nAIStentALOSSA

Uudistuksen myötä lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten päivystys on 
siirtynyt Lasten- ja naistentaloon. Siellä lapsille on omat odotustilat ja 
hoitajat, jotka ovat tottuneet toimimaan heidän kanssaan. Hoidamme 
päivystyksessä kaikki lasten ja nuorten sairaukset, lukuun ottamatta 
murtumia. Murtumaepäilyn osuessa kohdalle, lapsi ohjataan laajaan 
päivystykseen, jossa on saatavilla röntgen ja kipsausmahdollisuudet. 
Niitä Lasten- ja naistentalossa ei ole virka-ajan ulkopuolella.

PSyKIAtrInen PÄIvyStyS MUUttAA hArJAvALLAStA POrIIn

Psykiatrian päivystys toimii tällä hetkellä Harjavallan sairaalassa. 
Uusi psykiatrian rakennus Sairaalanmäelle on kuitenkin jo suunnit-
teilla. ”Jatkossa psykiatrian päivystys ja osastotoiminta sijaitsevat kes-
kussairaalassa. Samassa yksikössä tulee työskentelemään psykiatriset 
hoitajat ja sosiaalityöntekijät”, Vaula kertoo. Satakunnan sosiaalipäi-
vystys siirtyi keskussairaalaan jo helmikuun alussa. 

KehItIMMe OdOtUStILOJA 

Kutsuimme asiakasraadin antamaan ehdotuksia päivystyksen 
vastaanottotilojen parantamiseen. Monet ideat olivat hyviä ja ne on 
jo toteutettu. Tärkeä toimintaa parantava uudistus on päivystyksen 
neuvontapiste, josta työntekijältä voi kysyä vaikkapa jonotuksen aika-
arviota. Esimerkiksi puhelinten latauspiste sekä välipala- ja juoma-
automaatit helpottavat asiakkaiden oloa omaa vuoroa odottaessa. 

”Terveydenhuollon ammattilaisilla on vilpitön halu palvella potilaita 
hyvin. Yritämme välttää pitkiä odotusaikoja, jolloin henkilökohtainen 
neuvonta ja ohjaus nousee uuteen rooliin”, Vaula päättää.

”PUheLInten LAtAUSPISte, vÄLIPALA- JA JUOMA-AUtOMAAtIt 
SeKÄ PÄIvyStyKSen neUvOntAPISte OvAt ASIAKKAIden 
KÄytÖSSÄ OMAA tAI LÄheISen vUOrOA OdOttAeSSA. tOIvOMMe 
JOnOtUSAJAn OLevAn MAhdOLLISIMMAn MIeLLyttÄvÄ.”

eIJA vAULA, SAIrAAnhOItOPIIrIn JOhtAJAyLILÄÄKÄrI
LAStenPÄIvyStyS On SIIrretty LASten- JA nAIStentALOOn.
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AKUUttI 
LÄÄKetIede  rAdIOLOgIA

SOSIAALIPÄIvyStyS

LAStentAUdIt SISÄtAUdIt
yLeIS-

LÄÄKetIede

nAISten-
tAUdIt 

JA Synny-
tyKSetAneSteSIOLOgIA 

JA tehOhOItO

gAStrOenterOLOgInen 
KIrUrgIA

enSIhOItOLÄÄKetIede

OrtOPedIA JA 
trAUMAtOLOgIA

neUrOLOgIn 
vIIKOnLOPPU-

PÄIvyStyS 

hAMMASLÄÄKÄrI-
PÄIvyStyS 
PÄIvISIn, 

ILtAISIn JA 
vIIKOnLOPPUISIn 

tÄLLÄ hetKeLLÄ PÄIvyStyKSeSSÄ tOIMIvAt:

dIgItALISAAtIO MAhdOLLIStAA UUSIen PALveLUIden KÄyttÖÖnOtOn. 
KerÄtyn PALAUtteen AvULLA KehItetÄÄn SAIrAALAn tOIMIntAA.

PÄIvyStyKSen PALveLUIStA On hUOLehdIttU MyÖS SIten, 
ettÄ tArvIttAeSSA vÄLIPALAA On SAAtAvILLA.

”ASIAKASrAAtI OLI APUnA PÄIvyStyKSen OdOtUStILOJen PArAnnUKSISSA.”
eIJA vAULA, SAIrAAnhOItOPIIrIn JOhtAJAyLILÄÄKÄrI
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LAPSen SyntyMÄ On OnneLLInen JA herKKÄ tAPAhtUMA. eLÄMÄn enSIMMÄISet 
hetKet OvAt KUItenKIn hAUrAItA - tOISInAAn vAStASyntynyt tArvItSee 

tehOhOItOA SeLvIytyÄKSeen JA KOKO Perhe tUKeA vAnheMMUUteen. 

Hyvällä hoidolla
onnellisen elämän alkuun
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Porilaisten Merin ja Antin perheeseen 
syntyi esikoistyttö 29.7.2017. Merin 
raskausaika oli sujunut hyvin, eikä mitään 
poikkeavaa odottavan äidin tai sikiön 
voinnissa oltu tänä aikana todettu. 
Tyttövauva syntyi lauantaina ennen 
puolta yötä Satakunnan keskussairaalan 
Lasten- ja naistentalossa. Vanhempien 
mielen valtasi onnen ohella kuitenkin  
suuri huoli. Välittömästi synnytyksen 
jälkeen havaittiin, että vauvan henkeä 
uhkasi vakava komplikaatio - keuhkoihin 
oli synnytyksen aikana joutunut ulostepi-
toista lapsivettä.

nOPeA tehOhOItO PeLAStI hengen 

Syntymän jälkeen Merin ja Antin esikoista 
hoidettiin ensimmäinen elinvuorokausi 
vastasyntyneiden teho-osastolla.  
”Pienokaisemme vointi oli hyvin heikko, 
lääkärit ja hoitajat työskentelivät kovasti 
pelastaakseen hänen henkensä”, kertoo 
Meri ja jatkaa ”Tilanne ei valitettavasti 
kääntynyt parempaan ja pian lääkärit 
päättivät, että vauva tarvitsee hoitoa 
erikoislaitteilla, joita ei sairaalassa niiden 
vähäisen käyttötarpeen vuoksi ollut. Näin 
ollen vauvamme jatkohoito suunniteltiin 
Turun yliopistolliseen sairaalaan (TYKS) ja 
valmistelut sitä varten aloitettiin välittömästi.” 

Laaja ja toimiva moniammatillinen 
yhteistyö keskus- ja yliopistosairaaloiden 
kanssa mahdollistaa erikoissairaanhoidon 
konsultaatiot ja avunannon kriittisissä 
potilashoidoissa. Vauvan heikon kunnon 
vuoksi TYKS:sta saapui erikoislääkäri 
ja sairaanhoitaja tarvittavien laitteiden 
kanssa Poriin. Tällöin todettiin, että 
vaikean MAS-oireyhtymän vuoksi vauva 
tulisi tarvitsemaan myös veren happipi-
toisuutta nostattavaa ECMO-hoitoa. Se 
vuorostaan tulisi tapahtumaan Tukholman 
Karoliinisen yliopisto-sairaalan ECMO-
keskuksessa. 

tehOKAS yhteIStyÖ POrIn, tUrUn JA 
tUKhOLMAn vÄLILLÄ

”Vauvaa valmisteltiin siirtoa varten  
yhteistyössä TYKS:in lääkärien kanssa. 
Pian Tukholmasta saapui ambulanssi-
lentokone mukanaan kirurgi, lääkäri, 
kaksi hoitajaa ja ECMO-laite tarvik-
keineen. Vauvalle suoritettiin leikkaus, 

joka mahdollisti ECMO-laitteen käytön. 
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 
vauva lennätettiin Karoliiniseen instituut-
tiin. Syntymästä oli kulunut vuorokausi. 

Olimme ihmeissämme, kuinka nopealla 
aikataululla kaikki tapahtui”, Meri kertoo 
liikuttuneena. 

Perhe lennätettiin Tukholmaan heti 
seuraavana päivänä. Kaikkien iloiseksi 
yllätykseksi ECMO-hoito alkoi purra 
pieneen potilaaseen vauhdilla. 
Jo neljän päivän kuluttua laite voitiin 
kytkeä irti ja perhe sai luvan matkustaa 
takaisin kotimaahan. ”Kotiin ei kuiten-
kaan vielä suoraan päästy, vaan vauvaa 
hoidettiin viikko TYKS:ssä tulehdusten tal-
tuttamiseksi. Sieltä siirryimme sitten vielä 
Poriin Lasten- ja naistentaloon osastolle”, 
Meri täydentää.

LASten- JA nAIStentALOSSA 
MyÖtÄeLetÄÄn vAnheMPIen tUKenA

Lasten- ja naistentalo tukee perheitä 
kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden ensi-
hetkissä. Vaikka lapsi olisikin sairas, arjen 
hoitotoimenpiteet vaipanvaihdosta alkaen 
kuuluvat hoidon oheen. ”Kun kaikkia 
letkuja roikkui kiinni lapsessa, henkilö-
kunta neuvoi ja avusti oikeiden otteiden 
kanssa hoitotilanteissa. Koen tämänlai-
sen tuen hyvin tärkeäksi - varsinkin kun 
kyseessä on esikoinen, emme tienneet, 
kuinka toimia pienen vauvan kanssa. 
Vaikka perheemme ensipäivät olivat 
täynnä huolta ja epävarmuutta, Lasten- ja 
naistentalossa niistä päästiin vähitellen irti 
ja varmuus vauvan tervehtymisestä sekä 
onnen tunteet yhtenä perheenä saivat 
tilaa”, summaa Meri.

Nyt pian vuoden ikäinen Emmaksi 
kastettu, terve ja pirteä tyttövauva 
jokeltaa kotonaan syöttötuolissa. Perhe 
on tyytyväinen. Korkealaatuisen hoidon 
ja toimivan, moniammatillisen tiimityön 
ansiosta reippaalla tytöllä on edessään 
terve ja onnellinen tulevaisuus. 

KAhdeKSAnKUInen 
eMMA On ISÄn 
SILMÄterÄ.

PIrteÄ JA ILOInen eMMA
JOKeLteLee ÄIdIn SyLISSÄ.

”KÄytÄnnÖn JÄrJeSteLyt 
tAPAhtUIvAt rIPeÄStI 

vAKAvASSA tILAnteeSSA.”

MAS= OIreyhtyMÄ, JOKA AIheUtUU 
ULOStePItOISen LAPSIveden JOUdUttUA 
vAUvAn hengItySteIhIn.

eCMO = SydÄnKeUhKOKOne LISÄÄ 
POtILAAn veren hAPPIPItOISUUttA. 
hOIdOSSA KOrvAtAAn KeUhKOn tOIMInnOt 
KeInOteKOISen KeUhKOn AvULLA.
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Asiakkaan lähdettyä sairaalasta tai muusta hoitoyksiköstä, hänen puhelimeensa  
lähetetään tekstiviesti. Viestissä häntä pyydetään vastaamaan nimettömästi linkin 
takaa aukeaviin kysymyksiin ja kertomaan kokemuksistaan Satakunnan sairaanhoi-
topiirin asiakkaana. Palautteen antaminen edellyttää internet-yhteyttä. Kyselyyn voi 
vastata myös verkkosivujen kautta. Kysely on lyhyt eikä siihen vastaaminen maksa 
asiakkaalle mitään. Palautetta voi antaa myös puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 

PALAUtteen AvULLA henKILÖKUntA KehIttÄÄ tOIMIntAAnSA

Seuraamme annettujen arvosanojen keskiarvoja osastokohtaisesti. Korkeimman 
keskiarvon saaneet osastot palkitaan Hyvä Palvelu -palkinnolla. Hyvä palvelu 
-palkinto on yhtymävaltuuston myöntämä laatupalkinto niille yksiköille, joiden 
toiminta on tutkitusti yltänyt hyviin tuloksiin ja asiakastyytyväisyyteen.

AntAMALLA PALAUtettA SAAMAStASI 
PALveLUStA JA hOIdOStA vAIKUtAt 
tOIMIntAMMe KehIttÄMISeen.

Mielipiteesi on 
 meille tärkeä!

OLeMMe enSIMMÄInen SAIrAAnhOItOPIIrI, JOKA KerÄÄ teKStIvIeStIKySeLyn 
AvULLA PALAUtettA KAIKILtA ASIAKKAILtA JA POtILAILtA hOIdOn PÄÄtteeKSI. 

vIIMe vUOnnA PArhAIMMAn 
PALAUtteen hyvÄStÄ PALveLUStA 
SAIvAt SeUrAAvAt OSAStOt:

hAMMAS-, SUU- JA LeUKASAIrAUdet

MAAntIeKAdUn KUvAntAMInen

LeIKKAUS JA AneSteSIA

SyÖPÄtAUdIt 

rUOKAPALveLUKeSKUS
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Mielipiteesi on 
 meille tärkeä!

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) selvitti 
erikoistuvien lääkärien mielipiteitä parhaiten 
soveltuvista koulutuspaikoista vuoden 2017 
lopulla. Satakunnan keskussairaala sai 
neljä tähteä sijoittuen sairaaloista kolman-
neksi suosituimmaksi koulutuspaikaksi.

SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALA SAI 
nUOrten LÄÄKÄrIen tyytyvÄISyyS-
KySeLyStÄ hyvÄt tULOKSet
Valtakunnallisessa Viiden tähden koulutus-
paikka -kyselyssä lääkärit antavat oma-
kohtaisia arvioita koulutuksen ja ohjauksen 
toteutumisesta, työoloista ja päivystyksestä. 
Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että 
erikoistumiskoulutus vastaa työelämän 
haasteisiin ja palvelujärjestelmän tarpeisiin.
Selvitys suoritettiin ensimmäistä kertaa 
ja siihen vastasi yli 600 nuorta lääkäriä. 
Merkittävimmäksi tyytyväisyyteen vaikutta-
neeksi tekijäksi muodostui hyvin toteutettu 
ohjaus. Parhaiten pärjänneissä paikoissa 
erikoistumisopintoja suorittavalle lääkärille 
oli nimetty ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu 
säännöllinen aika. Lisäksi koulutuksille oli 
varattu runsaasti aikaa ja konsultointi-
mahdollisuudet olivat hyvät. 

Jatkossa selvitys tullaan tekemään vuosittain. 
Näin erikoistumiskoulutuksen laatua voidaan 
kehittää ja oppimismahdollisuuksiin vaikuttaa. 

neLJÄn tÄhden 
OPetUSSAIrAALA
SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALA SAI 
4/5 tÄhteÄ erIKOIStUvIen LÄÄKÄrIen 
KOULUtUSPAIKKAvertAILUSSA. 
SAIrAALOIStA yLSIMMe KOLMAnneKSI 
PArhAAKSI OPISKeLUPAIKAKSI. 

SAtAKUntAAn hAnKIttAvA 
Pet-LAIte MAhdOLLIStAA 
hUIPPUtASOn tUtKIMUKSet
Satakunnan keskussairaala on hankkimassa uutta PET-laitetta. Suomessa on  
ennestään vain yksi vastaava digitaalinen PET/CT-laite, joka sijaitsee Turun yliopistol-
lisessa sairaalassa. Satakuntalaiset ovatkin käyneet PET/CT-kuvauksissa Turussa.
”Oman laitteen hankinta Satakunnan keskussairaalaan mahdollistaa jatkossa 
tutkimukset omassa maakunnassa”, sanoo ylifyysikko Virpi Tunninen tyytyväisenä 
hankintaan, joka parantaa joustavaa ja potilaslähtöistä toimintaa. ”Hankinnan avul-
la voimme lisätä tutkimusten määriä ja kehittää diagnostiikkapalveluja sekä hoitopro-
sesseja. Voimme hyödyntää uutta tutkimuslaitetta myös radiologian ja sädehoidon 
kanssa. Kaiken kaikkiaan voimme tarjota potilaillemme erinomaista diagnostiikkaa 
ja maailman huipputason tutkimuksia syövän sekä muiden kudoksellisten muutosten 
seurannassa. Tulemme tekemään myös jatkossa tiivistä yhteistyötä Turun yliopis-
tollisen sairaalan kanssa PET-tutkimuksissa, ja saamme tutkimuslausuntoja Suomen 
parhailta asiantuntijoilta”.
 
Digitaalisen PET-laitteen avulla selvitetään erityisesti syövän levinneisyyttä ja epä-
selviä infektioita erilaisten merkkiaineiden avulla. Uudessa laitteessa merkkiaine-
valikoima on selvästi laajempi kuin vanhemmissa analogisissa SPECT/CT-laitteissa. 
Laajempi merkkiainevalikoima mahdollistaa muun muassa entistä tehokkaamman 
eturauhassyövän levinneisyysselvityksen, luuston etäpesäkkeiden kuvantamisen, neuro-
endokriinisten kasvainten selvittelyn ja varhaisen Alzheimerin taudin diagnostiikan.

PET-laiteinvestoinnin budjetti on kokonaisuudessaan kolme miljoonaa euroa. 
Laitteen hankinta on nyt kilpailutusvaiheessa ja tarjousten vertailu on meneillään.
 

yLIfyySIKKO vIrPI tUnnInen On
tyytyvÄInen UUteen hAnKIntAAn.

hAMMAS-, SUU- JA LeUKASAIrAUdet

MAAntIeKAdUn KUvAntAMInen

LeIKKAUS JA AneSteSIA

SyÖPÄtAUdIt 

rUOKAPALveLUKeSKUS

11
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Keskussairaalan laboratorion näytteenoton tilat ovat uudistuneet. 
Tarjoamme asiakkaille uudistuneissa tiloissa entistä laadukkaampaa pal-
velua ja miellyttävämpää asiakaskokemusta. Tästä yhtenä esimerkkinä on 
tilojen uudistamisen yhteydessä käyttöönotettu itseilmoittautumisjärjestelmä, 
jonka myötä asiakkaita ei enää kutsuta nimellä näytteenottoon. Tämä tuo 
merkittävän parannuksen asiakkaiden yksityisyyden suojaan. 

Otimme käyttöön näytteenoton itseilmoittautumisjärjestelmän uusien tilojen 
valmistumisen yhteydessä. Näytteenottoajan varannut asiakas ilmoittautuu 
laboratorioon saapuessaan itseilmoittautumisautomaatilla. Ilmoittautuminen 
tapahtuu Kela-kortin avulla ja automaatti antaa asiakkaalle lapun, jossa on 
henkilökohtainen sisäänkutsunumero.

Ilmoittautumisen jälkeen asiakas voi istua aulaan, josta hänet kutsutaan 
näytteenottohuoneeseen. Hoitaja kutsuu paikalla olevan asiakkaan ajanva-
rauslistan mukaisesti itseilmoittautumisjärjestelmän ohjelman avulla. Kutsut-
taessa aulan infonäytöt antavat äänimerkin ja kertovat, missä näytteenot-
tohuoneessa asiakasta odotetaan. Näytteenoton toiminta on näin entistä 
sujuvampaa, sillä hoitajat näkevät suoraan järjestelmästä ajan varanneet ja 
paikalla olevat asiakkaat.

tUtKIMUSPyynnÖt KIrJAUtUvAt hOItOhenKILÖKUnnAn MAtKAPUheLIMeen

Olemme ottaneet laboratoriossa käyttöön uuden matkapuhelimissa toimi-
van näytteenottosovelluksen. Sovellus ilmoittaa uusista tutkimuspyynnöistä 
aikaisempaa nopeammin ja liittää näytteisiin myös tarkan näytteenottoajan. 
Näytteenottokierrolla oleva hoitaja näkee näytteenottokiertojen pyynnöt 
suoraan matkapuhelimesta. Tarvittavat näytetarrat tulostuvat matkapuheli-
meen langattomasti liitetyllä kannettavalla tulostimella. 

LABOrAtOrIOn tOIMIntAA
SUJUvAMMAKSI
UUdet nÄytteenOtOn tILAt JA ItSeILMOIttAUtUMIS-
JÄrJeSteLMÄ tUOvAt yKSItyISyyden SUOJAA JA SeLKeyttÄvÄt 
nÄytteenOtOn tOIMIntAA.

reMOntOIdUn LABOrAtOrIOn OdOtUSAULA 
SAI UUdet KALUSteet. 

KUn SAAvUt LABOrAtOrIOn nÄytteenOttOOn:

ILMOIttAUdU KeLA-KOrtIn AvULLA AUtOMAAtILLe

SAAt vUOrOnUMerOn

InfOnÄytÖt ILMOIttAvAt, KUn vUOrOSI KOIttAA JA OhJAAvAt OIKeAAn hUOneeSeen 

tArvIttAeSSA SAAt APUA henKILÖKUnnALtA
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Auria Biopankki on Turun yliopiston sekä 
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien perustama, lain edellyttämä 
näyte- ja tietopankki. Sinne kerätään ihmisten 
suostumusten perusteella veri- ja kudosnäyt-
teitä sekä virtsa- ja ulostenäytteitä. Näytteitä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi syöpä- ja 
diabetestutkimuksessa sekä 
sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa.

Biopankki eroaa perinteisistä tutkimusnäyte-
kokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä 
näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, 
vaan myös tulevaisuuden tutkimustarpeisiin. 
Tavoitteena on selvittää eri sairauksien syitä 
sekä sairauksien hoitoon käytettyjen lääkkeiden 
ja toimenpiteiden tehoa. Valvira, eli  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 
ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpi-
tää valtakunnallista biopankkirekisteriä. 

tIeSItKÖ, ettÄ BIOPAnKKItOIMIntA 
MAhdOLLIStAA:

SAtAKUnnASSA tehdÄÄn PALJOn erILAISIA LÄÄKetIeteeLLISIÄ tUtKIMUKSIA. tUtKIMUKSen KAUttA 
hOItOMeneteLMIÄ vOIdAAn KehIttÄÄ entIStÄKIn yKSILÖLLISeMMIKSI JA tehOKKAAMMIKSI. BIOPAnKKIIn 
KOOtAAn nÄytteItÄ JA tIetOJA SUOStUMUKSen AntAneILtA henKILÖILtÄ LÄÄKetIeteeLLIStÄ tUtKIMUStA, 

dIAgnOStIIKAn PArAntAMIStA JA hOItOMUOtOJen KehItyStÄ vArten. 

BIOPAnKKItOIMIntA On 
sijoitus yhteiseen hyvään

2

4
5

1

3

Sairauden merkkiaineiden tunnistamisen ja 
sen varhaisen toteamisen.

Sairauteen annettavan hoidon 
vaikuttavuuden seurannan.

Nykyisten sairauksien 
hoitojen kehittämisen. 

Sairaanhoidon alueelliset vertailut, joilla 
varmistetaan yhdenvertainen hoito kaikille.

Suomalaisten terveyden edistämisen. Sinun 
näytteelläsi on vaikutusta myös muiden terveyteen.

Oletko tulossa sairaalaan hoitoon? Saat kutsukirjeen mukana suostumuslomakkeen biopankkiin liittymisestä. 
Lomakkeita on saatavilla myös asiakaspalvelupiste Luotsista sekä keskussairaalan neuvonnasta. Voit myös antaa 
suostumuksesi sähköisesti verkkosivuillamme osoitteessa: http://www.satshp.fi/potilaille/muut-palvelut/Sivut/biopankki.aspx
 

SInUn 
nÄytteeSI vOI 

MUUttAA 
MAAILMAA!
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Vuoden 2018 lopulla perustettava 
Kansallinen syöpäkeskus muodostuu 
Helsingissä sijaitsevasta koordinaatioyksikös-
tä sekä viidestä alueellisesta syöpäkeskuk-
sesta. Ne toimivat yliopistollisissa keskussai-
raaloissa. Satakuntalaisia palvelee Läntinen 
syöpäkeskus, joka sijaitsee Turun yliopistolli-
sen keskussairaalan, TYKS:n yhteydessä. 

Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on 
yhdenvertaistaa syövän ehkäisy, todentami-
nen ja hoitaminen koko maassa. Se yhdistää 
korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen 
diagnostiikkaan sekä potilaan hoitoon. 
Tarkoituksena on turvata potilaille yhdenver-
tainen hoito asuinpaikasta riippumatta myös 
tulevaisuudessa. 

Keskus tekee vahvaa tutkimusyhteistyötä kan-
sainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten kanssa. Näin varmistetaan uusin ja 
ajantasainen tieto kaikkien syöpäpotilaiden 
hoidon tueksi. Tavoitteena on vähentää syö-
päkuolleisuutta ja parantaa syöpäpotilaiden 
elämänlaatua. Yksi keskuksen päätehtävistä 
on kliinisen tutkimuksen koordinointi. Tämä 

mahdollistaa yhä useamman potilaan osal-
listumisen tutkimukseen. Niihin osallistuminen 

on tärkeää, sillä kliinisissä tutkimuksissa 
tutkitaan uusia syövän hoitoja, kuten leikkaus-
menetelmiä, sädehoitoa ja lääkehoitoa tai 
näiden yhdistelmiä. Tutkimuksen kautta tieto 
lisääntyy ja se auttaa potilaan itsensä lisäksi 
myös muita syöpäpotilaita.

JOKAISeLLA SyÖPÄPOtILAALLA On 
MAhdOLLISUUS hyÖtyÄ UUSIStA hOIdOIStA
Läntinen syöpäkeskus muodostuu Sata-
kunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien sekä Turun yliopiston 
välisestä yhteistyöstä. Keskuksen tehtävänä 
on koordinoida syövän tutkimusta, osaamista 
sekä lääke- ja hoitoresursseja Länsi-Suomen 
alueella. Keskus koordinoi uusimman tiedon 
jalkauttamista kaikissa yksiköissä. Moniam-
matilliset hoitotiimit kokoontuvat säännöllisesti 

keskustelemaan uusimmista hoitotavoista 
ja myös yksittäisten potilaiden hoidoista. 
Tiimien keskinäinen vuorovaikutus varmistaa 
parhaan mahdollisen hoidon. Osaamista ja 
kokemusta hyödynnetään viikoittain etäyh-
teydellä. Tarvittaessa myös potilas voidaan 
lähettää toiseen yksikköön hoitoon.

Syöpäkeskus on ensisijaisesti valtakunnalli-
nen yhteistyöverkosto, mutta se jakaa resurs-
seja myös taloudellisesti. Kalliit laitehankinnat 
ja lääkehoitojen toteuttamiset koordinoidaan 
kansallisesti keskuksen kautta. Näin varmis-
tetaan, että syövän hoito on laadukasta ja 
tehokasta eri hoitoyksiköiden ja alueiden 
välillä. Keskuksen myötä yhteistyö palveluja 
tarjoavien yritysten kanssa helpottuu. 
Yhteistyötä tehdään myös eri maiden syöpä-
keskusten kanssa.

LAAdUKAStA SyÖPÄhOItOA KAnSALLISen 
OSAAMISverKOStOn AvULLA

SUOMI On yKSI SyÖvÄn hOIdOn KÄrKIMAIStA. SyÖvÄn dIAgnOStIIKKA JA hOItO vAAtIvAt entIStÄ eneMMÄn MOnIPUOLIStA 
erIKOISOSAAMIStA. Sen tAKAAMISeKSI On PerUStettU KAnSALLInen SyÖPÄKeSKUS, JOnKA tUrUn yKSIKKÖ PALveLee SAtAKUntALAISIA.

KAnSALLISen SyÖPÄKeSKUKSen 
MyÖtÄ SyÖvÄn hOItO On 

SAMAntASOIStA yMPÄrI SUOMen. 

yMMÄrrÄMMe SyÖvÄStÄ 
JAtKUvAStI eneMMÄn. SAMALLA 

SyÖPÄhOIdOt KehIttyvÄt 
yKSILÖLLISeMPÄÄn SUUntAAn. 
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SyÖPÄhOIdOISSA OLLAAn AJAn tASALLA 
SyÖvÄt LISÄÄntyvÄt SUOMALAISten KeSKUUdeSSA. MILLAIStA On hOItAA erILAISIA SyÖPÄtAUteJA JA MILLAISeLtA SyÖvÄn 

hOItO nÄyttÄÄ tULevAISUUdeSSA? hAAStAtteLIMMe yLILÄÄKÄrI KALevI PULKKAStA, JOKA ALOIttI tyÖSKenteLyn 
SyÖPÄtAUtIen yKSIKÖSSÄ SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALASSA tAMMIKUUSSA.

MISSÄ OLet OPISKeLLUt ALAA? 

Olen valmistunut lääkäriksi, lääketieteen tohtoriksi ja  
erikoislääkäriksi Kuopion yliopistosta (nykyisin Itä-Suomen yliopisto). 

MIKSI vALItSIt JUUrI tÄMÄn ALAn?

Päätökseeni valita kyseinen erikoisala, vaikutti jokseenkin paljon 
syövän hoitoaiheinen väitöskirjatyöni professori Seppo Ylä-Hert-
tualan tutkimusryhmässä. Se oli hyvin mielenkiintoista aikaa.

MISSÄ OLet tyÖSKenneLLyt AIKAISeMMIn?

Olen työskennellyt syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärinä 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä Joensuun ja Mikkelin 
keskussairaalassa.

MIKÄ SyÖPÄtAUtIen hOItAMISeSSA On MIeLenKIIntOIStA? 

Erityisen palkitsevaa on potilaiden hoito; siinä saa aina 
haastaa itseään ja osaamistaan auttaakseen ihmistä parhaalla 
ja järkevällä tavalla. Onkologia, eli kasvainoppi käsittelee ihmis-
kehon syöpäsairauksia. Onkologian poikkitieteellinen sijoittumi-
nen lääketieteessä tekee työstä hyvin mielenkiintoista. Toimen-
kuvaani sisältyy paljon kanssakäymistä monien erikoisalojen 
ammattilaisten, esimerkiksi kirurgin, sisätautilääkärin, radiologin 
ja patologin kanssa. 

MIten SyÖPÄtAUteJA hOIdetAAn tÄLLÄ 
hetKeLLÄ SAtAKUnnASSA? 

Syöpätautien hoito on Satakunnassa hyvän keskussairaalatason 
toimintaa; valtaosa potilaista hoidetaan omassa talossa, niin 
lääke- kuin sädehoidonkin osalta. Hoitohenkilökunta on erityisen 
pätevää. Huomattavan syvää erikoisosaamista vaativat potilaat 
hoidetaan yhdessä. Esimerkiksi pään ja kaulan alueen syövät 
hoidetaan yhdessä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa 
ja neuroendokriinisten kasvainten lutetiumhoidot Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

”SyÖPÄtAUdIt On OLLUt JA tULee JAtKOSSAKIn OLeMAAn 
nIIn SAnOttU KUUMAn KehItyKSen erIKOISALA, JOSSA PItÄÄ 

JAtKUvAStI OMAKSUA UUttA JA PySyÄ AJAn tASALLA.”

Syöpätautien yksikön ylilääkäri Kalevi Pulkkanen

ArtIKKeLI JAtKUU SeUrAAvALLA SIvULLA
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SyÖvÄn hOItO vOIdAAn JAKAA KOLMeen OSAAn:

KAIKIStA SyÖPÄPOtILAIStA OLI 5 vUOden KULUttUA 
SyÖvÄn tOteAMISeStA eLOSSA

MIehIStÄ nAISIStA

”SyÖPÄtAUtIen hOItO On SAtAKUnnASSA hyvÄn 
KeSKUSSAIrAALAtASOn tOIMIntAA; 

vALtAOSA POtILAIStA hOIdetAAn OMASSA tALOSSA, 
nIIn LÄÄKe- KUIn SÄdehOIdOnKIn OSALtA.

 hOItOhenKILÖKUntA On erItyISen PÄtevÄÄ.”
KALevI PULKKAnen, SyÖPÄtAUtIen yKSIKÖn yLILÄÄKÄrI

KUInKA MOntA PrOSenttIA KeSKIMÄÄrIn SyÖPÄPOtILAIStA 
vOIdAAn PArAntAA?

Kaikki syövät huomioiden noin 65-70 % potilaista voidaan 
parantaa. Kasvainkohtaiset erot ovat suuria. Esimerkiksi rinta- ja 
kivessyövissä sekä lymfoomissa paranemisprosentti on korkea. 
Syövän parantaminen on aina yhteispeliä, yleensä vähintään 
kirurgian, radiologian, patologian ja onkologian kesken. Lisäksi 
on huomattava, että vaikka paranemista ei saavutettaisikaan, on 
nykyisillä hoidoilla monissa kasvaimissa usein mahdollista antaa 
vuosia lisää hyvää elinaikaa. 

vOIKO POtILAS ItSe vAIKUttAA hOItOPrOSeSSeIhIn 
tAI hOItOtULOKSeen?

Tätä kysymystä voi pohtia monelta kannalta ja kerronkin tässä 
vain muutamia huomioita. Hoidot perustuvat vapaaehtoisuuteen. 
Syöpälääkärin tehtävä on parhaan tietonsa mukaan kertoa 
potilaalle mihin hoidolla pyritään ja mitkä ovat hoidon sivuvai-
kutukset ja riskit. 

Toisinaan tilanne on sellainen, varsinkin syövän ollessa jo 
levinnyt ja pysyvän parantumisen saavuttamattomissa, että 
hoitovaihtoehtoja on useita. Silloin potilaalle jää tietyllä tavalla 
valinnanvaraa päätöksen suhteen. Pitää kuitenkin muistaa, että 
lääkäri on lopulta asiantuntija siinäkin tilanteessa. Toisaalta 
potilaan päätöstä pitää aina kunnioittaa. Tietysti potilas pystyy 
vaikuttamaan hoitoon ja vointiinsa noudattamalla terveellisiä 
elintapoja.

MIKÄ On SInUn vISIOSI tULevAISUUden 
SyÖPÄhOIdOStA? 

Onkologiset hoidot kehittyvät koko ajan tutkimustoiminnan kaut-
ta. Odotettavissa on, että jo 20-30 vuoden kuluttua pystytään 
parantamaan potilaita sellaisistakin syöpäsairauksista, joihin on 
tällä hetkellä käytössä vain syövän etenemistä jarruttavia hoito-
ja. Uskon myös, että tutkimustoiminta tuottaa entistä tehokkaam-
pia keinoja hoitojen potilaskohtaiseen räätälöintiin. 

MUUttAAKO ALUeeLLISten SyÖPÄKeSKUSten tOIMIntA 
SyÖvÄn hOItOPrOSeSSeJA?

Suomen onkologit noudattavat kansainvälisiä suosituksia ny-
kyisellään varsin kattavasti, ja näihin suosituksiin tulevat myös 
syöpäkeskustenkin prosessit perustumaan. Odotan alueellisten 
syöpäkeskusten entisestään tiivistävän ja yhtenäistävän toimintaa 
yliopisto- ja keskussairaaloiden välillä. Näin myös hoitoprosessit 
syventyvät entuudestaan.

66% 69%

KUrAAtIOtAvOItteISeen hOItOOn, JOnKA tAvOItteenA On SyÖvÄn 
PArAntAMInen. tÄLLÖIn SyÖPÄ On PAIKALLInen JA POIStettAvISSA 
LeIKKAUKSeLLA. LISÄKSI Sen UUSIUtUMISrISKIÄ vOIdAAn 
hUOMAttAvAStI PIenentÄÄ LÄÄKe- tAI SÄdehOIdOILLA.
 

SyÖvÄn eteneMIStÄ JArrUttAvAAn hOItOOn. tÄLLÖIn SyÖPÄÄ eI 
PyStytÄ PArAntAMAAn KOKOnAAn, MUttA LÄÄKe- JA SÄdehOIdOILLA 
vOIdAAn MerKIttÄvÄStI hIdAStAA SyÖvÄn eteneMIStÄ JA LISÄtÄ 
POtILAIden eLInAIKAA.
 

PALLIAtIIvISeen eLI OIreIdenMUKAISeen hOItOOn. PALLIAtIIvISeLLA 
hOIdOLLA tArKOItetAAn tILAnnettA, JOSSA SyÖvÄn AKtIIvInen 
hOItO On LOPetettU tULOKSettOMAnA. hOIdOSSA KeSKItytÄÄn 
OIreIden hOItOOn JA MUIhIn POtILAAn JOKAPÄIvÄIStÄ eLÄMÄÄ 
heLPOttAvIIn JA AUttAvIIn ASIOIhIn.
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nyKyÄÄn MOnet vAKAvAtKIn SAIrAUdet vOIdAAn PArAntAA. AInA Se eI OLe KUItenKAAn MAhdOLLIStA. tÄLLÖIn LÄÄKetIeteeSSÄ 
PUhUtAAn PArAntUMAttOMAStI SAIrAIden PALLIAtIIvISeStA hOIdOStA. PALLIAtIIvISeLLA hOIdOLLA tAAtAAn POtILAAn hyvÄ 

eLÄMÄnLAAtU eLÄMÄn LOPPUUn SAAKKA. SAtAKUnnASSA POtILAAn tArPeet JA tOIveet On nOStettU KeSKIÖÖn.

PÄÄOSASSA POtILAAn hyvÄ eLÄMÄnLAAtU

Palliatiivinen hoito, eli oireidenmukainen 
hoito tarkoittaa parantumattomasti sairai-
den potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa. 
Hoidossa tähdätään mahdollisimman 
hyvän ja kivuttoman elämänlaadun tavoit-
teluun. Sen toteuttamiseen osallistuu eri 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia 
sekä seurakunnan työntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia. Vuoden alussa keskussairaalassa 
avattiin oma palliatiivinen poliklinikka poti-
laiden ohjauksen parantamiseksi.

hyvÄ eLÄMÄ Sen PÄÄttyMISeen AStI
Hoidossa huomioidaan potilaan fyysi-
sen kunnon ohella myös hänen henkiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Se tar-
koittaa, että kivunhoidon ohella autetaan 
potilasta jokapäiväisen elämän helpotta-
misessa. Tuki voi olla emotionaalista tai 
konkreettista, esimerkiksi pelon käsittelyä 
ja käytännön asioiden järjestelyä. Hoidon 
kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan se voi 
jatkua useista kuukausista jopa vuosiin. 
Tänä aikana potilas voi viettää aktiivista, 
hyvää elämää. 

Palliatiivisen hoitoketjun viimeinen vaihe 
on saattohoito. Päätös saattohoitoon 

siirtymisestä tehdään yhdessä potilaan ja 
lähiomaisten kanssa. Oikea aika on, kun 
sairauden tiedetään johtavan kuolemaan 
lähiviikkoina. Saattohoitosuunnitelma läh-
tee aina potilaan tarpeista. Sen tarkoituk-
sena on turvata potilaan hoito lähestyvän 
kuoleman hetkellä. Kuolevan potilaan 
hoidosta huolehtiminen kuuluu kaikille 
terveydenhuollon ammattilaisille. Suunni-
telman avulla ohjataan hoitokäytäntöjä ja 
organisoidaan hoito sairaalassa, terveys-
keskuksessa tai kotona, jossa kuolema on 
mahdollista kohdata tehostetussa kotisai-
raanhoidossa, kotisairaalassa tai kotiavun 
turvin. Tavoitteena on hoitaa potilasta 
siellä, missä hän itse haluaa tulla hoidetuk-
si. Tärkeää on myös läheisten tukeminen. 
Näin kaikilla on mahdollisuus valmistautua 
ja sopeutua elämän päättymiseen. 

hOItOA POrrAStetUStI tArPeen MUKAAn 
Satakunnassa saattohoidon toteutus on 
porrastettu kolmeen tasoon. Ne merkitään 
tunnuksin A-, B- ja C. A-tason potilas 
pärjää sairautensa kanssa hyvin. Vasta-
vuoroisesti C-tason potilas taas tarvitsee jo 
erityistä lääketieteellistä hoitoa ja henkistä 
huolenpitoa. Porrastuksen myötä hoito-

polku on selkeää ja saumatonta. A-tasolla 
hoito annetaan terveyskeskuksissa ja 
sairaaloiden vuodeosastoilla ja joskus ko-
tisairaaloissa. B-tason hoitoyksiköitä ovat 
Porin perusturvakeskuksen kotisairaala, 
Rauman kotisairaala ja Diakonialaitoksen 
saattohoitokoti Porissa. Diakonialaitos 
sekä keskussairaala yhteistyössä huolehtivat 
C-tason potilaan tarvitsemasta hoidosta. 
Tarvittaessa tasot joustavat. Esimerkiksi jos 
kotona olevasta saattohoitopotilaasta alkaa 
tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, hän 
pääsee osastolle suoraan päivystyksen ohi. 

tUKeA MyÖS OMAISILLe
Parantumattomasti sairaan ja hänen 
lähiomaistensa valmistaminen lähesty-
vään kuolemaan ovat vaikeita asioita. 
Siksi saattohoitosuunnitelma tukee myös 
omaisten jaksamista. Suunnitelma sisältää 
runsaasti tietoa. Sen avulla omaiset voivat 
seurata saattohoitoprosessin etenemistä 
kohta kohdalta. Lisäksi saattohoitosuun-
nitelma sisältää sairaalapastorin kauniin 
kirjoituksen sekä ohjeistuksen käytännön 
järjestelyistä kuoleman jälkeen.
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KehItySvetOIStA tOIMIntAA 
Tänä päivänä Satakunnan keskussairaala on 
yksi Suomen suurimmista päivystyssairaalois-
ta ja maan toiseksi suurin ei-yliopistollinen 
sairaala. Toiminta on vilkasta, noin 70 000 
eri potilasta saa vuosittain erikoissairaanhoi-
don palveluita. ”Toimintamme on laadulli-
sesti ja määrällisesti hyvällä tasolla. Vaikka 
päivystysasetus ei ihan vielä täytykään 
puuttuvien lääkäriresurssien vuoksi, meillä on 
käytössämme lähes kaikki erikoisalat”, kertoo 
sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto. 

Potilashoidon ohella sairaalassa tehdään 
aktiivisesti tieteellistä tutkimustoimintaa yh-
teistyössä eri tahojen kanssa. Meneillään on 
useita tutkimus- ja kehittämishankkeita. Näitä 
ovat lääketieteelliset, terveystieteelliset ja 
hoitotieteelliset tutkimukset. Potilaiden saamien 

hyötyjen lisäksi tutkimukset parantavat tervey-
denhuollon hoitokäytäntöjä tuomalla lääketie-
teen uusimmat saavutukset osaksi lääkäreiden 
sekä hoitajien kliinistä työtä ja osaamista.

SAIrAALA OPettAA tULevAISUUden teKIJÖItÄ
Tutkimuksen lisäksi keskussairaala tekee yh-
teistyötä myös koulutusta tarjoavien tahojen 
kanssa. ”Keskussairaala on myös opetus-
sairaala. Kannamme huolta tulevaisuuden 
tekijöistä ja järjestämme kattavaa opetustoi-
mintaa yhdessä Turun yliopiston lääketieteel-
lisen tiedekunnan ja Satakunnan ammatti-
korkeakoulun kanssa. Vuosittain jopa 800 
lääketieteen perusopintoja suorittavaa opis-
kelijaa sekä 850 sairaanhoitaja-opiskelijaa 
kouluttautuvat meillä. Sairaalassa tuotetaan 
kliinistä opetusta ja henkilökuntamme pitää 
luentoja sairaalan tiloissa. Opetuspoliklinikat 

ovat tärkeä osa tätä koulutusta ja opetuk-
sesta vastaavat professorit, kliiniset opetta-
jat ja erikoislääkärit sekä hoitajat kaikilla 
osastoilla”, Haavisto kertoo. Perusopetuksen 
lisäksi lääkärit suorittavat keskussairaalassa 
erikoistumisopintoja. Tällä hetkellä erikoistu-
miskoulutustaan suorittaa noin 80 lääkäriä 
ja koulutusta tarjotaan laajasti eri aloille.

Keskussairaalan opetuksen taso on kor-
keaa laatua. ”Olemme keränneet palautetta 
opiskelijoilta kyselyn muodossa. Vuonna 
2016 sijoituimme ammattikorkeakoulujen 
vertailussa toiselle sijalle, 8,9 keskiarvolla”, 
sairaanhoitopiirin johtaja myhäilee.

KeSKUSSAIrAALAStA KOhtI SAtASAIrAALAA
Vaikka sairaalan toiminta on jo nykyisellään 
erittäin korkeatasoista, kokonaisvaltaisen 

SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALA On tArJOnnUt hyvÄÄ hOItOA JO vUOdeStA 1938. LÄÄKetIeteen JA hOItOMeneteLMIen 
KehIttyMInen On tÄMÄn JÄLKeen OLLUt hUIMAA. KySyIMMe SAIrAAnhOItOPIIrIn JOhtAJALtA erMO hAAvIStOLtA hÄnen 
nÄKeMyKSIÄÄn, MILLAInen On tULevAISUUden KeSKUSSAIrAALA JA MILLAIStA hOItOA SIeLLÄ AnnetAAn. 

SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALAn ALUe On vUOSIen vArreLLA KehIttynyt LÄÄKe- JA hOItOtIeteen 
tAhdISSA. POtILAItA JA ASIAKKAItA On hyvÄ PALveLLA AJAnMUKAISISSA tILOISSA.

KeSKUSSAIrAALA KehItyKSen KÄrJeSSÄ – 
tULevAISUUden SAIrAALAA rAKentAMASSA
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”hALUAMMe OLLA JAtKOSSAKIn 
KOrKeAtASOInen SAIrAALA, JOKA 
tArJOAA LAAdUKAStA JA hyvÄÄ 

hOItOA JA PALveLUA.”

kehityksen on jatkuttava. Valtakunnalliset ter-
veydenhuollon uudistukset koskettavat koko 
Satakunnan sairaanhoitopiiriä. ”Parhaillaan 
käynnissä on Satasairaalan toiminnan 
suunnittelu. Meillä on siihen isot tavoitteet. 
Haluamme olla korkeatasoinen sairaala, 
joka tarjoaa laadukasta ja hyvää hoitoa ja 
palvelua. Nyt keskitymme siihen, millaista 
tulevaisuuden toiminta sairaalassa on, mitä 
voimme toteuttaa seinien sisällä ja mitä 
hoitoa voimme tarjota potilaalle etänä kotiin. 
Digitalisaatio tarjoaa tähän uusia, ennalta 
näkemättömiä ratkaisuja”, sairaanhoitopii-
rin johtaja avaa. Haluamme siis erityisesti 
kehittää sellaista toimintaa, jossa potilaan ei 
tarvitse tulla sairaalaan vaan hoito ja tietyt 
tutkimuksetkin viedään kotiin tai ainakin 
lähipalveluksi lähimpään terveyskeskuksen 
toimipisteeseen. Vain kaikkein vaativin 
toiminta kannattaa keskittää, muu toiminta 
tuodaan lähelle potilasta.

Sairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat 
viisi eri teesiä, josta tärkein on ehdotto-
masti potilas ensin -periaate. Toiminnassa 
potilasnäkökulma asetetaan keskiöön ja 
toimintaa tarkastellaan esimerkiksi asioinnin 
helppouden kannalta. ”Tulemme noudatta-
maan potilaiden hoidossa ”kerralla kuntoon” 
-filosofiaa. Se tarkoittaa, että kun potilas 

saapuu sairaalaan, hänelle tehdään kaikki 
tarvittavat tutkimukset kerralla sen sijaan, 
että potilas joutuisi asioimaan eri toimipisteis-
sä eri aikoina. Näin diagnoosin tekeminen 
nopeutuu, hoito voidaan aloittaa heti ja 
potilaan parantuminen voi alkaa. Tämän 
toteutumista varten myös sairaala kokee 
fyysisiä uudistuksia. Psykiatrinen toiminta  
siirtyy Harjavallasta jo parin vuoden sisällä  
uusiin tiloihin keskussairaalan yhteyteen. 
Muun sairaalan uudisrakentaminen ajoit-
tuu jatkumona aina vuoteen 2028. Niistä 
yksityiskohdista on vielä liian aikaista puhua, 
mutta huomattavia parannuksia on tulossa”, 
Haavisto summaa.

MILLAIStA On tULevAISUUden hOItO?
Sairaalan toimintaan ja sen muutoksiin 
vaikuttavat myös tulevaisuuden ulkoiset 
tekijät. Lääketiede tekee jatkuvasti uusia 
löydöksiä ihmiskehon toiminnasta. Varsinais-
ta läpimurtoa, kuten esimerkiksi aikanaan 
antibiootin keksiminen, Haavisto ei kuiten-
kaan näe lähitulevaisuudessa tapahtuvan. 
”Mahdollisia kehityskulkuja ja tulevaisuuden 
skenaarioita toki on. Ilmiöt voivat olla myös 
eettisiä, moraalisia, teknologisia, taloudel-
lisia, sosiaalisia, poliittisia tai liittyä vaikka 
ilmastonmuutokseen. On selvää, että väestö 
ikääntyy ja sairaalan toimintaympäristö 

muuttuu vauhdilla”, Haavisto listaa. Digitali-
saatio ja informaation lisääntyminen, tekno-
logiset ratkaisut, kuten tekoäly ja robotiikka, 
jalkautuvat alalle. Myös terveydenhuollon 
ammattilaisten työn tekeminen muokkautuu 
ja moniammatillisuus ja tiimityö yleistyy. 
Uhkaksi muodostuu myös uusia vitsauksia, 
kuten antibioottiresistenssi, eli antibiootille 
vastustuskykyisten bakteerien lisääntyminen. 

Kuitenkin, monet uhilta vaikuttavat asiat 
voidaan mieltää myös mahdollisuuksiksi. 
Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa aktiivisesti 
sitä rakentamalla. Uudet hoitomuodot, kuten 
kantasoluhoidot ja geeniterapia, nostavat jo 
päätään. Myös tekoälyn kautta esimerkiksi 
diagnostiikka nopeutuu. ”Digitalisaatio mah-
dollistaa eri alustoiden kautta viestinnän, 
verkostoitumisen ja yhteydenoton. Pystymme 
jo nyt toteuttamaan yhteispalavereita 
sijainnista riippumatta. Minä näen, että 
tulevaisuus on, mitä tänään päätämme ja 
teemme,” Haavisto päättää. 

1986
KOhtI dIgItALISAAtIOtA.
Ensimmäinen reaaliaikainen 
atk-järjestelmä otettiin käyttöön. 
Se toimi sairaalan omilla koneilla. 

1994
n-rAKennUS vALMIStUI. 
Laboratoriot ja poliklinikat saivat uusia 
tiloja ja laitteistoja käyttöön. Tämä nosti 
sairaanhoidon tasoa merkittävästi. 

14.10.1939 
SAIrAALA MUUtettIIn
ASteIttAIn SOtASAIrAALAKSI. 
Sotaan varauduttiin tekemällä röntgen-
osasto ja useita käytäviä pommisuojiksi. 
Sotasairaaloita oli Porissa yhteensä kuusi.

1974 

8 vUOden rAKennUSJAKSO ALKOI. 
Sairaalaa laajennettiin muun muassa 
poliklinikka- ja toimenpiderakennuksella 
sekä lastensairaalalla.

2001
SAIrAAnhOItOPIIrISSÄ 
MerKIttÄvÄ rAKenneUUdIStUS.
Sairaalakohtaiset johtokunnat lakkautettiin 
ja toimialakohtaiset tulosalueet perustettiin.

1945
enSIMMÄInen SUOMALAInen POtILAS SAI 
PenISILIInIÄ SILMÄtULehdUKSen hOItOOn.
Penisiliini oli ensimmäinen yleisesti käytetty 
antibioottinen lääkeaine, joka mullisti mik-
robien aiheuttamien sairauksien hoidon. 

1965
nIMeKSI SAtAKUnnAn KeSKUSSAIrAALA.
Perustettiin Satakunnan keskussairaalan 
kuntainliitto, jolle sairaala siirtyi rakennuksi-
neen, maa-alueineen ja irtaimistoineen.

2018
SAtASAIrAALA-PrOJeKtISUUnnIteLMA 
hyvÄKSyttIIn.

LAAdUKAStA hOItOA JO vUOdeStA 1938. 

1937
nyKyInen SAIrAALArAKennUS 
rAKennettIIn tIILIMÄeLLe. 
Sairaalan sen aikainen nimi oli 
Porin yleinen sairaala ja se oli silloisen 
mittapuun mukaan hyvin moderni. 
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AUtA MeItÄ KehIttyMÄÄn!
Asiointisi jälkeen saat puhelimeesi tekstiviestin, jossa pyydämme sinua 
arvioimaan käyntiäsi. Kerro meille, miten onnistuimme. Jokainen vastaus on tärkeä.

KIItOS!
Vuonna 2017 saimme yli 12 000 palautetta - kiitos niistä! Asiakastyytyväisyytemme 
parantui merkittävästi ja haluamme edelleen panostaa sen kehittämiseen.


