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Kevään ja kesän ajankohtaisin asia niin Satakun-
nassa, Suomessa kuin koko maailmassa on ollut 
koronapandemia. Valitettavasti näyttää siltä, että 
se säilyy ajankohtaisena vielä pitkään.

Suomessa tilanne on muihin maihin  
verrattuna hyvä ja sairastuneita väestömäärään suhteutettuna 
on vähän. Kiitos tästä lankeaa osaltaan Suomen matalalle 
väestötiheydelle, mutta ennen kaikkea selkeille valtakunnal-
lisille linjauksille. Näiden mukaan keskeistä on mahdollisten 
tartunnan saaneiden tunnistaminen, helppo pääsy korona-
testeihin, tartunnan lähteiden ja tartuntaketjujen selvittäminen, 
sairastuneiden asettaminen eristykseen ja altistuneiden 
asettaminen karanteeniin. Pohja hyvälle tilanteelle rakentuu 
väestön terveyskäyttäytymisestä – lievissäkin oireissa  
pysytään poissa ”ihmisten ilmoilta” ja hakeudutaan testeihin, 
huolehditaan turvaväleistä, noudatetaan hyvää käsihygieniaa 
ja yskimistekniikkaa.

Satakunnassakin tilanne on edelleen rauhallinen, vaikkakin 
aivan viime viikkoina on tartuntoja todettu enemmän. 
Satasairaalassa ollaan palaamassa kevään ja kesän jälkeen 
suurin piirtein normaaliin toimintaan. Valitettavasti kevään 
poikkeusolojen aikana hoitojonomme kasvoivat ja potilaat 
joutuvat tällä hetkellä odottamaan joitakin toimenpiteitä ja 
hoitoja pitempään kuin aikaisemmin. Kasvanutta hoito- 
jonoa puretaan kuitenkin loppuvuoden aikana ja tilanne  
on ohimenevä. 

Huolimatta normaalin toiminnan lisäämisestä tulemme 
säilyttämään koronapotilaita varten rakentamamme  
valmiuden tutkia ja hoitaa potilaat, jos niin sanottu ”toinen 
aalto” tulee. Olemme tiiviissä yhteistyössä kuntien ja terveys- 
keskusten kanssa rakentaneet toimintasuunnitelmaa tätä 
mahdollista toista aaltoa varten. Jos se siis jossakin vaiheessa 
tulee, on Satakunta joka tapauksessa valmis torjumaan ja 
hoitamaan sen seuraukset.

Tulevan ennustaminen on käytännössä mahdotonta, 
vaikka tiedämme koronaviruksesta koko ajan enemmän. 
Uusia mullistavia hoitoja ei ole löydetty. Suuret odotukset 
liittyvät erityisesti rokotteen kehittämiseen ja siltä rintamalta 
onkin tullut positiivisia uutisia. On perusteltua odottaa, että 
toimiva rokote saadaan jo ehkä ensi vuoden alkupuolella. 
Sen jälkeen maailma on taas erivärinen.

Ermo Haavisto 
sairaanhoitopiirin johtaja

Pääkirjoitus

Korona värittää 
maailmaa

“Tulevan ennustaminen on 
käytännössä mahdotonta, 

vaikka tiedämme  
koronaviruksesta koko  

ajan enemmän.“
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Porilainen Marika Lyly-Yrjänäinen, 43, heräsi järjettömään kipuun. 
Se oli alkuaskel kohti sappileikkausta, jonka hoitopolulle hän valjasti 
avukseen Satasairaalan Mobiiliapurin. – Helppokäyttöisestä sovelluk-
sesta oli suunnatonta hyötyä joka vaiheessa, Marika kertoo.

Ihan paras
Marikan kokemus Mobiiliapurista:

Hypätäänpä takaisin ensimmäiseen kipupistee-

seen, ja seurataan Marikan mukana leikkauk-

seen ja takaisin kotiin. 

Sappivaiva antoi ensimmäisen merkin 

itsestään viime keväänä. 

– Heräsin kovaan kipuun. Umpisuoleni on leikattu, joten 

tiesin, ettei se ainakaan voi olla kohtauksen syy. No, kipu 

hellitti ja ajattelin, että se oli joku ohimenevä vatsavaiva 

vain.

Mutta näin ei kuitenkaan käynyt. 

– Kipukohtaukset tulivat täysin sattumanvaraisesti, 

mitään yhtymäkohtaa johonkin tiettyyn ruoka-aineeseen en 

löytänyt. Työterveyslääkäri epäili sappivaivaa, ja ultraääni 

todensi diagnoosin.

Joulun aikaan kohtaus tuli tavallista rajumpana ja Marika 

löysi itsensä päivystyksen sängyltä.

– Päivystyskäynnin jälkeen kävi selväksi, että leikkaus 

on ainoa vaihtoehto ja sain lähetteen kirurgin arvioon. 

Marika jäi odottamaan kutsua kirurgin konsultaatioon, 

ja eipä aikaakaan, kun Satasairaalan kirje kopahti postilaa-

tikkoon.

– Kirjeessä ilmoitettiin, että minulle on varattu aika 

päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Olin vähän hämilläni, 

eikö ensin pitänyt mennä kirurgin juttusille. Mielessäni 

pyöri asioita, joita olisin halunnut kysyä ennen varsinaista 

toimenpidettä, Marika kertaa tuntojaan.

Pitkään hän ei kuitenkaan epäuskonsa kanssa joutunut 

painimaan, sillä puhelin piippasi ja kertoi tekstiviestistä.

– Minua pyydettiin lataamaan Satasairaalan sovellus, 

Mobiiliapuri. Innostuin heti. Lataaminen oli helppoa ja 

käyttäjänä sain opastusta koko ajan. Epäonnistua ei yksin-

kertaisesti voi. Sovellusta on siksikin helppo käyttää, sillä 

se ei päästä eteenpäin, ellet ole kirjannut kaikkia tarvittavia 

tietoja, Marika kannustaa.

Mobiiliapuriin kirjaudutaan ensimmäisen kerran verk-

kopankkitunnuksilla ja jatkossa omalla pin-koodilla. 

– Laitoin sovelluksen kautta heti viestiä asioista, jotka 

askarruttivat mieltäni. Ihmettelin, kun kutsua kirurgin kon-

sultaatioon ei tullutkaan vaan suoraan leikkausaika. 

Marika sai vastauksen kysymykseensä samana päivänä.

– Sairaanhoitaja vastasi nopeasti ja ehdotti, että lääkäri 

soittaisi minulle sovittuun aikaan. Se vaikutti hyvältä ja jäin 

odottelemaan soittoa. 

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

Yhteydenpito sujuu nopeasti ja  
turvallisesti Mobiiliapurin avulla. 

Kaikki tiedot, toimintaohjeet ja 
viestittely säilyvät tallessa ja ovat 

tarvittaessa helposti tarkistettavissa.

4 5
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Mobiiliapuri on helppokäyttöinen 
sovellus, joka ohjaa toimenpiteeseen 
tulevia ja niistä toipuvia potilaita. 

– Mobiiliapuri mahdollistaa tehok-
kaan viestinnän asiakkaan ja Satasai-
raalan ammattilaisen välillä. 

Sovellukseen lähetetään automaat-
tisesti muistutuksia tärkeistä tehtä-
vistä ja rajoituksista, kuten kiinteän 
ruoan, tiettyjen lääkkeiden ja nestei-
den lopettamisesta ennen leikkausta. 
Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi täyttää 
tarvittavia lomakkeita, ylläpitää kipu-
päiväkirjaa VAS-kipumittarin avulla ja 
toimittaa nämä arvot hoitopaikkaan 
leikkauksen jälkeen, kertoo ylilääkäri 
Merja Lähteenmäki. 

Sovellus tarjoaa käyttäjälleen 
kaiken leikkaukseen liittyvän tiedon 
selkosuomeksi. Interaktiiviselta aika-
janalta potilas näkee helposti hoitoon 
liittyvät tapahtumat ja tehtäviä sekä 
kuittaa ne suoritetuiksi. Seuraamalla 
sovelluksen lähettämiä ohjeistuksia 
valmistautuminen ja kuntoutuminen 
sujuvat suunnitellusti.

– Sairaalassa käytetty kieli ja termit 
voivat olla vaikeita ymmärtää, joten 
olemme panostaneet sovelluksessa 
erityisesti ymmärrettävyyteen. Ohjei-
den selkokielisyys hyödyttää jokaista 
ihmistä, Lähteenmäki jatkaa.

Käyttöönotto on helppoa. Mobii-
liapuri ladataan sovelluskaupasta 
älylaitteeseen. Ensimmäisellä kirjau-
tumiskerralla asiakas käyttää vahvaa 
tunnistautumista, kuten mobiilivar-
mennetta tai verkkopankkitunnuksia. 
Jatkossa hän pääsee sovellukseen 
asettamallaan pin-koodilla.

Mobiiliapuri on käytössä vatsakirur-
gian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, 
polikliinisen verisuonikirurgian sekä 
lastenkirurgian toimenpiteisiin tulevil-
la tietyillä potilasryhmillä. Sovellus on 
käytössä myös fysiatrian poliklinikalla 
kipu-, olka- ja selkäpotilailla. Mobiili- 
apurin käyttö laajenee ortopedisiin, 
plastiikkakirurgisiin ja urologisiin toi-
menpiteisiin tuleville potilaille. Syksyn 
aikana sovellukseen lisätään myös 
koronaoirekysely.

Mobiiliapurin 
käyttö laajenee
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Sovittuun aikaan lääkäri soitti Marikalle.

– Keskustelimme ja kävimme läpi kaikki 

minua askarruttavat asiat. Olisin toki päässyt 

vielä henkilökohtaiselle vastaanotolle, mutten 

kokenut tarvitsevani sitä enää. Kaikki tuli sel-

väksi puhelinkeskustelussa enkä murehtinut 

asiaa enempää.

Mobiiliapuri on käytettävissä 24/7, joten potilas 

voi kysyä mieltä vaivaavia asioita koska vain.

– Sain kirjoittaa viestin silloin kun itselleni 

sopi, vaikka keskellä yötä. Sain myös lukea 

paluuviestit kaikessa rauhassa. Ne jäävät sovel-

lukseen muistiin, joten niihin voi myös palata, 

koska haluaa.

Marika oli yllättynyt, miten joutuisasti hän 

sai vastaukset.

– Minulle vastattiin todella nopeasti, erittäin 

ystävällisesti ja selkeästi. 

Puhelinkeskusteluissa tärkeätkin asiat 

saattavat mennä ohi korvien. Potilas voi 

jännittää tai olla muuten heikosti vastaanotta-

vaisessa tilassa. Sovellukseen jäävät hoitopo-

lun kaikki keskustelut ja tiedonannot talteen. 

Tästä on tullut sovelluksen käyttäjiltä hyvää 

palautetta.

Kun Marikan leikkauspäivä läheni, hän sai 

sovelluksen kautta kaikki tärkeät tiedot. Äppi 

muistutti muun muassa varaamaan laborato-

rioajan, neuvoi, millaisia esivalmisteluja pitää 

tehdä ja kertoi mihin aikaan tulla sairaalaan. 

Itse leikkaus sujui hyvin, koko sappirakko 

poistettiin eivätkä kivet voi Marikaa enää vas-

taisuudessa vaivata. Mobiiliapuri kulki Marikan 

matkassa vielä leikkauksen jälkeenkin.

– Sovelluksen kautta sain kotihoito-ohjeet. 

Seuraavana päivänä kotiutumisesta pyydettiin 

antamaan kipumittarin arvot ja kysely toistet-

tiin vielä viikon kuluttua. Kuukauden kuluttua 

sain vastattavaksi vielä palautekyselyn. 

Marika oli erittäin tyytyväinen leikkaukseen 

ja Mobiiliapuriin.

– Suosittelen kokeilemaan. Jos osaa lähettää 

tekstiviestin, osaa käyttää Mobiiliapuriakin. 

– Jos osaat lähettää tekstiviestin, osaat käyttää Mobiiliapuria, Marika kannustaa. 

Tiesitkö?
Jo yli 40 % yli 75-vuotiaista 

käyttää internetiä.

Sähköiset asiointikanavat tuovat pikaisen vastauksen, nopeuttavat  
oikeaan hoitoon pääsyä ja lisäävät potilasturvallisuutta. Digipalvelut on 

helppo ottaa käyttöön. Tutustu ja kirjaudu palveluihin kaikessa rauhassa.

"Minulle vastattiin  
todella nopeasti,  
erittäin ystävällisesti  
ja selkeästi." 
Marika Lyly-Yrjänäinen

Digipalvelut

Digipalvelut arkesi apuna

Soita 116117, kun tarvitset päivystyk-
sellistä ohjausta, neuvontaa ja hoidon 
tarpeen arviointia. Soita myös aina,  
jos harkitset päivystykseen lähtöä.  
Puhelimeen vastaa kokenut sairaan-
hoitaja 24/7. Jos numerossa on  
ruuhkaa, sairaanhoitaja soittaa  
sinulle pian takaisin. 

116117.fi 

116117  
Päivystysapu

112
Soita 112 henkeä uhkaavissa hätäti-
lanteissa: jos itse joudut tai läheisesi 
joutuu onnettomuuteen, saa sairas-
kohtauksen, vakavia oireita tai kovaa 
kipua aiheuttavan vamman. Lataa 
myös 112-mobiilisovellus, joka  
mahdollistaa sijaintisi paikantamisen. 

112.fi

Omaolo.fi-palvelu on luotettava ja 
nopea tapa varmistaa, antavatko 
oireet aihetta jatkotoimiin vai löytyykö 
ongelmanratkaisu heti. Saat yhteyden 
terveydenhuollon ammattilaiseen 
myös tätä kautta. Muista: jos tunnet 
olosi todella heikoksi tai epäilet olevasi 
vakavasti sairas, älä täytä oirearviota, 
vaan soita hätänumeroon 112. 

omaolo.fi

Omaolo.fi 

Suomi.fi-palvelusta saat tietoa ja 
palveluja elämäsi eri tilanteisiin.  
Voit viestiä viranomaisten kanssa, 
antaa ja pyytää valtuuksia sekä tar-
kistaa omat rekisteritietosi. Satasai-
raalan verkkosivuilta saat yhteyden 
suomi.fi-viestit palvelun kautta 
tietosuojavastaavaan ja voit ottaa 
yhteyttä myös potilasasiamie-
heen tai kirjaamoon täyttämällä 
ja lähettämällä sähköiset 
lomakkeet. Voit myös ladata 
suomi.fi-mobiilisovelluksen ja 
asioida sen kautta. 

suomi.fi

Suomi.fi 

Potilastietosi – nyt myös suun ter- 
veystiedot – seuraavat Omakannassa 
mukanasi missä liikutkin. 

Käyttäessäsi julkisia tai yksityisiä 
terveyspalveluita, tiedot päivittyvät 
omankantaan. Kirjaudu pankkitun-
nuksilla ja muista ruksata suostumus, 
niin hoitohenkilökunta eri puolilla 
Suomea pääsee hoitotilanteessa  
näkemään hoitotietosi. Omakannassa 
uusit helposti reseptit sekä kirjaat 
elinluovutus- ja hoitotahtosi. 

omakanta.fi

Omakanta.fi

Lue digipalveluista 

satasairaala.fi
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1 200
lainattua  

apuvälinettä  
kuukaudessa

26 
apuvälinealan 
ammattilaista

1 000
asiakaskäyntiä
kuukausittain

400
huollettua  

apuvälinettä  
kuukaudessa

Uusi maakunnallinen apuvälinekeskus 
toimii uusissa tiloissa Porin Honkaluo-
dossa. Saman katon alle muuttivat apuvä-
linekeskuksen toiminnot kolmesta toimi-
pisteestä ja uutena Porin perusturvan 
lainaamo. Yksi keskuksen erikoisomaami-
saloista on 3D-suunnittelu ja -tulostus.

– Yksilölliset ratkaisut ja mittatilauk- 
sena tehdyt osat helpottavat potilaiden 
arkea ja kotona selviytymistä. 3D-suun-
nittelu tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja 
nopeuttaa valmistusta, huoltoteknikko ja 
3D-suunnittelija Keijo Anttila kertoo.

Ongelmanratkaisu on huollon ohella 

tärkeä osa teknikoiden työtä. Yksilölliset 
muutokset onnistuvat nopeasti.

– Otetaan esimerkiksi sähköpyörä-
tuolin ohjausnuppi. Jos potilas ei saa 
standardinupista käsillään hyvää otetta, 
me piirrämme juuri hänelle sopivan, 
uuden kahvamallin, tulostamme sen 
tässä omassa pajassa ja kiinnitämme 
ohjaimeen. 

Ympäristönhallintalaitteena käytetään 
usein puhelinta: pyörätuolipotilas avaa 
sillä ovet, vuodepotilas säätää valoja. 
Kännykkä ei kuitenkaan aina sellaisenaan 
sovellu käyttäjälle. 

– Kosketusnäyttö pienine symboleineen 
voi olla potilaalle hankala käyttää. Silloin 
suunnittelemme ja tulostamme puhelimen 
ympärille yksilöllisen kotelon, näppäinritilän, 
joka estetään harhalyönnit, Keijo jatkaa. 

Kännykän tulee myös kulkea kätevästi 
ja varmasti sähköpyörätuolin mukana. 
Tehdastekoiset telineet eivät aina palvele 
käytössä, vaan tarvitaan luovia ratkaisuja. 

Ennen 3D-tulostusta kaikki – pienetkin 
– osat ja muutokset piti suunnitella ja 
tuottaa talon ulkopuolella. Nyt syntyy 
selvää säästöä, kun osaajat ja laitteet ovat 
omassa talossa. 

Apuvälinekeskuksessa  
ratkaistaan ongelmia ja  

tulostetaan 3D-osia

Apuvälinekeskuksen toiminta lukuina

Kun syöpätautien osastolla uusittiin 
alkuvuodesta tietokonetomografialaite, 
saadaan hoidon suunnitteluun aiempaa 
tarkemmat kuvat.

Kaikista syövistä rinta- ja eturauhassyöpiä 
diagnosoidaan vajaa kolmasosa. Juuri 
näissä sairauksissa sädehoito on tyypillinen 
hoitomuoto ja uusi kuvauslaite lisälaitteineen 
täsmentää entisestään hoidon suunnittelua. 
Satasairaalassa sädehoidettavista potilaista 
yli puolet on juuri näiden syöpätyyppien 
potilaita.

– Tärkeintä hoidon suunnittelussa on sen 
toistettavuus. Kuvaus pitää tehdä samassa 
asennossa kuin varsinainen sädehoito, kertoo 
Satasairaalan sädehoitoyksikön fyysikko 
Mikko Tenho.

Kuvauslaitteessa on samanlainen pöytä ja 
asentovälineistö kuin hoitohuoneessakin.

Uuden laitteen lisäominaisuuksina ovat 

varjoaineruisku ja hengityskäyrän näyttävä 
kamera.

– Varjoaine korostaa kuvaustulosta. Sitä 
käytetään varsin harvoin, mutta silloin kun 
käytetään, se helpottaa nimenomaan potilasta. 
Tällöin hänen ei tarvitse mennä erikseen 
uuteen kuvaukseen, vaan varjoainekuvaus 
voidaan tehdä jo täällä, Tenho kertoo.

Hengityksen monitorointi on hyvä apu 
keuhkosyöpäpotilaiden hoidonsuunnitteluun, 
kun kameralla nähdään kohteen liike. Lisäksi 
laitteen avulla käytetään hengityksenpidätys-
tekniikkaa, jossa erityisesti vasemman puolen 
rintasyöpähoidossa saadaan vähennettyä 
sydämen sädetaakkaa. Potilas näkee ruudulta 
oman hengitystasonsa, jolloin saman hengi-
tystason pystyy toistamaan helpommin.

– Kaiken tämän lisäksi uuden laitteen 
tärkein ominaisuus on kuvanlaadun selkeä 
parantuminen, Tenho sanoo.

SataDiagin patologian osastolla on otettu 
isoja edistysaskelia syöpätautien näytetutki-
muksissa. Mutaatioanalyysilaite Idylla antaa 
solumuutosten tulokset kahden viikon sijaan 
noin kahdessa tunnissa. 

Uudesta dna:ta tutkivasta laitteesta on 
tällä hetkellä eniten hyötyä keuhko- tai paksu-
suolisyöpää tai ihomelanoomaa sairastaville 
potilaille. 

Nopeasta analysoinnista hyötyvät sekä 
potilas että lääkäri. Potilaan ei tarvitse enää 
odottaa hoitopäätöksiä kahta viikkoa. Idyllan 
avulla lääkäri pääsee valitsemaan entistä 
nopeammin ja tarkemmin oikeanlaisen, 
nykyaikaisen hoitomuodon juuri kyseiseen 
syöpätyyppiin.

Sädehoitoa entistä tarkemmin  
uudella kuvauslaitteella

Diagnostiikka  
nopeutuu  
syöpäpotilaan eduksi

Huoltaja näkee Omakannassa alle 
10-vuotiaan lapsensa tiedot. Ikäraja 
poistuu vaiheittain eri puolilla Suomea, 
aikaisintaan lokakuussa 2020. Tarkka 
aikataulu riippuu siitä, milloin käyttämäsi 
terveydenhuollon yksikkö toteuttaa 
tarvittavat muutokset potilastietojärjes-
telmäänsä. Tämän jälkeen huoltaja voi 
tarkastella Omakannassa alle 18-vuoti-
aan lapsensa tietoja. 

Alaikäisellä on kuitenkin oikeus 
päättää tietojensa näyttämisestä huolta-
jalleen, jos hänet on terveydenhuollossa 
arvioitu kypsäksi päättämään hoidos-
taan. Arvio tehdään erikseen jokaisella 
käynnillä tai hoitojaksolla.

Paperitulosteita ja kirjepostin käyttöä 
pyritään vähentämään. Henkilökohtaisia 
terveystietoja sisältävät kirjeet voivat 
mennä väärään osoitteeseen, tulla 
asiakkaalle pahasti myöhässä tai hukkua 
matkalla. 

Satasairaala suositteleekin sähköisiä 
palveluita, kuten Omakantaa. Potilas 
voi myös saada esimerkiksi hoito-ohjeet 
paperitulosteen sijaan sähköpostitse.

Lääkitystiedot eivät ole automaattisesti 
tarkistettavissa Omakannasta. Palvelussa 
näkyy tieto kaikista potilaalle määrätyistä 
lääkkeistä, joista osa on voitu vaihtaa 
toiseen tai jättää kokonaan pois. 

Asiakas, etenkään ikäihminen, ei 
välttämättä muista akuutissa tilanteessa, 
mitkä lääkkeet ovat käytössä. Siksi on 
viisasta tehdä yhteenveto lääkkeistä, 
niiden annostelusta ja muusta käyttöön 
liittyvästä informaatiosta. 

Lääkekortin voi tehdä kotona tai 
apteekissa ja sitä kannattaa kuljettaa 
mukana.

Alaikäisten  
terveystietojen 
näkeminen 
muuttuu

Pois paperista  
– käytätkö jo 
Omakantaa?

Muista ylläpitää 
lääkelistasi itse

Uutisia

Uusi tietokonetomografialaite täsmentää syöpähoidon suunnittelua. Kuvassa röntgenhoitajat  
Merja Isometsä ja Satu Syrjäläinen sekä fyysikko Mikko Tenho.

Resilienssi on yksilölli-
nen ominaisuus. Sillä 
tarkoitetaan ihmisen 
henkistä selviytymis-  
ja sopeutumiskykyä  

elämänmuutoksiin ja 
vastoinkäymisiin.

Nuorisopsykiatrian lääkärit 
Reetta Vähätalo ja Linnea 
Liimatta.

Keijo Anttila ja omana  
3D-tulostuksena tehty yksilöllinen 
kännykän näppäinritilä. 
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TEKSTI Jussi Hietikko KUVAT Vesa Saivo

Potilastietojen tarkastelusta jää aina jälki.

P
otilaan yksityisyydensuoja terveyden-

huollossa on Suomessa perinteisesti ollut 

vahva. Viime vuosina tietosuojasääntelyä 

on yhtenäistetty kaikissa EU-maissa.  

Käytännössä lainsäädännön tarkoituksena 

on varmistaa, että eri organisaatiot käsittelevät hen-

kilötietoja lainmukaisesti ja vain silloin, kun niiden 

käsittelyyn on lainmukainen peruste. Lakimuutokset 

ovat tuoneet uusia tietosuojaan liittyviä velvoitteita.

– Koska tietosuojasta on puhuttu paljon julki-

suudessa, ihmiset ovat myös tietoisempia omista 

oikeuksistaan, Satasairaalan tietosuojavastaava, 

arkistopäällikkö Sari Soininen pohtii.

Sairaalan henkilökunnalla on vaitiolovelvolli-

suus kaikissa potilaan hoitoa koskevissa asioissa. 

Potilastietojärjestelmästä potilaan tietoja voivat  

tarkastella hänen hoitoonsa liittyvät henkilöt.  

Lääkärien ja hoitajien lisäksi tietoja voivat tarkastella 

myös esimerkiksi laskutuksesta vastaavat.

–  Joskus potilaalla on ollut se käsitys, että tietoja 

saisivat tarkastella vain ne henkilöt, jotka ovat 

kasvokkain hänen kanssaan tekemisissä, Soininen 

kertoo.

Kun sairaalassa joku tarkastelee potilaan tietoja, 

siitä jää jälki lokivalvontajärjestelmään. Potilaalla 

on oikeus saada tiedot siitä, kuka hänen tietojaan 

on lukenut. Lokitiedot voi pyynnöstä saada kahden 

edellisen vuoden ajalta.

–  Seuraamme säännöllisesti potilastietojen asian-

mukaista käyttöä, toteaa Sari Soininen.

Potilastietosi ovat sairaalassa

suojassa

10 11
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"Jos yhteystietoja ei ole, 
eikä potilas voi sillä 

hetkellä niitä  
antaa, harkitsemme 

tapauskohtaisesti, 
kenelle tietoja  

potilaan tilasta  
annetaan."

Björn Jäschke,  
teho-osaston ja valvonnan  

osastonylilääkäri

12

Kenelle tietojani voidaan luovuttaa?
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta sairaalasta 

ilman potilaan suostumusta tai lakiin perustuvaa oikeutta. Ilman poti-

laan suostumusta tietoja ei annetta edes lähiomaiselle. Teho-osaston ja 

valvonnan osastonylilääkäri Björn Jäschke kertoo, että osasto eroaa 

muista Satasairaalan osastoista tietosuoja-asioissa.

– Hyvin usein potilaamme ovat tiedottomassa tai muu ten kriittisessä 

tilassa, ettei heidän kanssaan voi keskustella esimerkiksi lääkärikierrolla. 

Silloin potilas ei luonnollisesti voi ottaa kantaa omaan hoitoonsa tai 

tietojen luovuttamiseen.

Tästä johtuen teho-osaston potilaan omaisille annetaan tietoja hänen 

tilastaan. Käytännössä teho-osastolla toimitaan kriittisissä tilanteissa 

usein siten, että tietoja potilaasta annetaan perheenjäsenille ja lähisuku-

laisille kasvotusten sairaalassa.

– Jos yhteystietoja ei ole, eikä potilas voi sillä hetkellä niitä antaa, 

harkitsemme tapauskohtaisesti, kenelle tietoja potilaan tilasta annetaan, 

täsmentää Soininen.

Siksi on erittäin tärkeää, että yhteyshenkilön tiedot ovat ajan tasalla.

– Ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot tarkastetaan aina käynnin  

yhteydessä. Jos tiedot ovat muuttuneet, eikä käyntejä sairaalaan ole, 

kannustan ottamaan yhteyttä Satasairaalan potilasasiamiehen toimis-

toon ja ilmoittamaan ensisijaisen yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot.

Kuka sairaalassa voi tarkastella 
terveystietojani?
 
Sairaalassa potilastietoja saa katsoa potilaan 
hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistu-
vat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän 
työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. 
Jokaisella on oikeus tarkastaa, kuka potilas-
tietoja on lukenut. Lokitietojen tarkastus-
pyyntölomake löytyy Satasairaalan sivuilta.

Voiko Satasairaala luovuttaa  
tietojani edelleen?
 
Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot  
ovat aina salassa pidettäviä. Henkilö- 
kunnallamme on vaitiolovelvollisuus, eli 
henkilökunta ei voi kertoa asioitasi muille. 
Jos luovutamme tietojasi eteenpäin,  
se perustuu lakiin, suostumukseesi tai  
sopimuksiin. 

Miten voin tarkistaa helposti  
omat terveystietoni? 
 
Omat terveystiedot näkee helpoimmin 
Omakannasta. Satakunnan sairaanhoitopiiri 
on liittynyt Kantaan marraskuussa 2014.  
Sitä aikaisemmat potilastiedot saa  
pyytämällä ne potilaskertomusarkistosta.  
Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen 
löydät Satasairaalan sivuilta.

Tiesitkö tätä  
yksityisyydensuojastasi?

Tutustu potilaan oikeuksiin ja  
tietosuojaan lisää: satasairaala.f i/potilaille

Potilaalla on oikeus tietojensa salassa- 
pitoon ja sairaalan henkilökunnalla 
salassapitovelvollisuus. Vastasimme 
kolmeen yleiseen kysymykseen  
terveystietojen tietosuojasta.

Saako sairaalassa kuvata?
Yksityisyydensuoja on 
nykyisin asia, jota painotetaan 
monessa yhteydessä.

Valtaosalla on käytössään 
kameralla varustettu 
matkapuhelin, ja 
kuvamateriaalia 
julkaistaan herkästi 
esimerkiksi sosiaali- 
sessa mediassa.

Satasairaalassa 
on valokuvaamista 
koskeva ohjeistus. Toisten 
potilaiden kuvaaminen ilman 
heidän lupaansa on kiellettyä 
kaikissa tiloissa. Yleisöltä 
suljetuissa tiloissa, kuten 

tutkimus- ja hoito- ja toimen-
pidetiloissa valokuvaaminen 
on kiellettyä tai rajoitettua, ja 
on hyvä tarkastaa asia hoito-

henkilökunnalta ennen 
valokuvaamista. 

Myös henkilökun-
nalta on kysyttävä 
aina lupa valoku-
vaamiseen.

Valokuvaaminen 
yleisissä tiloissa, kuten 

auloissa ja kahvioissa on 
sallittua, mutta silloinkin 
on huomioitava, että ei 
kuvatessa loukkaa muiden 
ihmisten yksityisyyttä.

"Seuraamme  
säännöllisesti  
potilastietojen 
asianmukaista 
käyttöä."

Sari Soininen,  
tietosuojavastaava

Miksi koronatapauksista  
ei kerrota tarkemmin?
Kysymys on noussut usein pintaan koronapandemian 

aikana. Satakunnan, aivan kuten muidenkin maa-

kuntien koronatapauksista on kerrottu julkisuuteen 

käytännössä vain lukumäärä. Miksi viranomaiset 

eivät kerro tarkempia tietoja tartuntatapauksista?

–  Yksityiselämässä olen törmännyt siihen, että 

ihmiset ovat ihmetelleet sitä, miksei kerrota esimer-

kiksi tarkemmin paikkakuntaa, potilaan ikää ja niin 

edelleen, Björn Jäschke kertoo.

Satasairaala noudattaa valtakunnallista linjausta 

tietojen julkaisemisesta.

– Koronapotilaat ovat saman yksityisyyden 

suojan piirissä kuin kaikki muutkin potilaat, joita 

hoidamme, toteaa Sari Soininen. 

–  Potilaan henkilöllisyys ei saa selvitä sairaalan 

julkisuuteen antamien tietojen perusteella.

13



14 1514 15

TEKSTI Milla Majander KUVAT Hannu Ikonen

Lastentautien erikoislääkäri Anssi Luoma käy maakunnan kolmessa  
sote-keskuksessa pitämässä vastaanottoa. Kiitos lastenlääkärin  
maakuntapäivän, ei vanhempien tarvitse lähteä pienten potilaiden kanssa 
Poriin Satasairaalaan.

Anssi katsoo T avallinen tarina euralaisessa lapsiperheessä: 

Pieni lapsi valittelee useana päivänä putkeen 

vatsaansa. Vanhemmat miettivät lastenlääkä-

rillä käyntiä. Neuvolasta he ovat kuulleet, että 

omassa sote-keskuksessa käy lastentautien 

erikoislääkäri. He soittavat ajanvaraukseen. Lastenlääkäri 

tuleekin omaan sote-keskukseen tällä viikolla ja vastaanot-

toaika järjestyy pian. Pieni potilas perheineen saa erikois-

sairaanhoitoa kotipaikkakunnalla.

Tuo erikoislääkäri on Anssi Luoma. Hän käy Satasairaa-

lasta Kankaanpään, Euran ja Huittisten sote-keskuksissa. 

Päivä alkaa lapsipotilaiden vastaanotoilla. 

– Useimmiten totean perheille, että ei tässä ole mitään 

hätää. Lastenlääkärin tutkimus tuo lapsen vanhemmille 

mielenrauhaa, tietää Luoma.

Lähelle lastenlääkäriin
Lapsen terveyden näkökulmasta lastenlääkärin vastaanotto 

oman kotipaikkakunnan sotekeskuksessa on helpotus. 

Vanhempien ei tarvitse järjestää töistä vapaata käyttääk-

seen tunteja tai jopa kokonaista päivää sairaalakäyntiin. 

Anssin käyntien ideana onkin levittää Satasairaalassa 

olevaa erikoissairaanhoidon osaamista maakunnan sote- 

keskuksiin. 

– Tietoa jakamalla pyritään siihen, että yhä harvemman 

paikkakuntalaisen tarvitsee lähteä erikoissairaanhoitoon 

Satasairaalaan. 

Luoman mukaan osassa tapauksista omalla paikkakun-

nalla käynti erikoislääkärillä korvaa Satasairaalan käynnin, 

ja osassa tapauksista lähinnä vahvistetaan, että terveyskes-

kuslääkärin hoitosuunnitelma on hyvä.  Perheiden huolen 

hälventäminen lapsensa oireiden taustasta on myös merkit-

tävässä roolissa erikoislääkärin käynneissä.

– Tyypillisimmät erikoislääkärin tutkimusta vaativat 

vaivat liittyvät vatsavaivoihin ja kasvun ongelmiin, kertoo 

pitkän uran lastentautien erikoislääkärinä tehnyt Luoma.

Anssi Luoma ei käytä koskaan kliinistä valkotakkia, vaan ottaa arkivaatteissa luontevasti kontaktia Benjamin Mäntysaareen. Pikkuveli Patrik valitsi parhaan paikan äiti-Lauran sylistä. 
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Hyvää palvelua yhteistyöllä
Kun pienet potilaat on tutkittu, siirtyy Luoma keskustelemaan 

terveyskeskuslääkäreiden kanssa potilastapauksista. Sitä 

ennen hän on jo ehtinyt vastata paperikonsultaatioihin, eli 

antamaan erikoislääkärin asiantuntemustaan tapauksiin, joihin 

sote-keskuksen lääkärit ovat sitä pyytäneet. Luoman mielestä 

toimintamallissa on monta voittajaa.

– Tärkein on lapsi ja hänen terveytensä. Perheiltä on saanut 

positiivista palautetta ja kuntien lääkärit ovat kiitelleet yhteis-

työstä. Kunnilta tämä on hyvää palvelua kuntalaisille.

Erikoissairaanhoidon kokeilu kuntiin alkoi kaksi vuotta 

sitten Kankaanpäästä. Tällä hetkellä käyntejä on kolmelle 

paikkakunnalle noin kahden kuukauden välein.  On muitakin 

erikoissairaanhoidon aloja, joissa ”ansseille” olisi kysyntää.

– Esimerkiksi neurologia tai ortopedia voisivat olla erikoisa-

loja, joiden osaamisista voisi sote-keskuksissa syntyä merkittä-

viä hyötyä potilaille.

Luoma muistuttaa, että akuuteissa tilanteissa on aina kään-

nyttävä päivystyksen puoleen.

Satasairaalan käynnistämä toimintamalli 
Toiminut kaksi vuotta
Käyntejä joka toinen kuukausi  
Kankaanpäähän, Euraan ja Huittisiin
Toimii kiireettömien tapausten hoidoissa

Erikoislääkäri käy 
sote-keskuksissa

Järkeviä hoito- 
ketjuja luomassa

TEKSTI Maiju Junko

Benjamin, 9, arvioi  
likilääkärin:  ”Täys kymppi”

"Useimmiten totean perheille,  
että ei tässä ole mitään hätää.  
Lastenlääkärin tutkimus tuo  
lapsen vanhemmille mielenrauhaa."
Anssi Luoma, lastentautien erikoislääkäri 
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S
atasairaalan lastenlääkäri Anssi 

Luoma tekee toisenlaista etätyö-

tä. Hänestä tulee maakuntalaisille 

likilääkäri muutaman kerran kuussa. 

Yksi tyytyväisistä potilaista on 

euralainen Benjamin Mäntysaari, 9. Pojan äiti, 

Laura Mäntysaari kertoo käynnin taustoja. 

– Etsimme ratkaisua lapsen vaivaan, joka ei 

vaatinut akuuttia hoitoa, muttei selvästikään 

ratkennut perusterveydenhuollossa. Sitten tut-

tu ja luotettava neuvolan terveydenhoitaja Taru 

kertoi lastentautien erikoislääkärin vastaan-

otosta omalla kotipaikkakunnalla, Laura kertoo.

Hän ei ollut aiemmin kuullut palvelumuo-

dosta, ja tarttui ehdotukseen heti. 

– Olin iloisesti yllättynyt, että erikoisosaa-

mista saa täällä omassa terveyskeskuksessa 

eikä aina tarvitse lähteä oman paikkakunnan 

ulkopuolelle. Taru kirjasikin ajan Anssi Luo-

man varauskalenteriin.

Anssi Luoma kiertää maakunnassa muuta-

man kuukauden välein. 

Kokonaisen päivän säästö
Erikoislääkärin jalkautuminen tarjoaa mo-

nenlaista hyötyä. Lääkärin on usein helpompi 

mennä lähelle perhettä kuin koko perheen 

lähteä lääkärin luo Poriin. Käynti erikoislääkä-

rillä vaatii aina aikamoisia järjestelyjä, etenkin 

jos kummankin vanhemman on oltava poissa 

töistä. Matkoihin omalla autolla Eurasta Poriin 

heilahtaa pari tuntia, julkisilla kulkuvälineillä 

helposti vielä kauemmin. 

Mäntysaaren perhe on hyvä esimerkki.

– Me pääsimme helpolla. Asumme kävely-

matkan päässä terveyskeskuksesta, vastaan-

otolle pääsi heti sovittuun aikaan ja kaikki sujui 

mallikkaasti. Porin-reissuun olisi vierähtänyt 

lähes koko päivä, Laura laskeskelee.

Yhdestä käynnistä monta hyötyä
Toimintamalli palvelee sekä potilaita että  

perusterveydenhuollon asiantuntijoita. 

– Perusterveydenhuollon ammattilaiset tie-

tävät paljon monesta asiasta, me erikoislääkärit 

tunnemme laajasti oman, kapean sektorimme. 

Ja elleivät omat taitomme riitä, käytettävissäm-

me on laaja asiantuntijaverkosto, josta kysellä 

lisää, Anssi kertoo. 

Erikoisasiantuntemus tuodaan potilaiden, 

mutta myös henkilökunnan käyttöön. Tapa-

ukset – myös Benjaminin – käydään päivän 

päätteeksi yhdessä läpi. 

– Perheet pääsevät helpommalla ja 

perusterveydenhuollon työntekijät saavat 

lisätietoa diagnosoinnin tueksi. Uskon, 

että terveyskeskukset ottavat rohkeammin 

yhteyttä Satasairaalan: tuttua erikoislääkäriä 

on luontevampaa konsultoida arjessa. Näin 

vältetään myös turhia Satasairaala-käyntejä, 

Anssi tietää.

Erikoislääkärin vastaanotto terveyskes-

kuksessa on saanut Eurassa hyvin positiivista 

palautetta, ja toimintamalli laajenee vastaisuu-

dessa. Jos Mäntysaaren perheeltä kysytään, 

suositus on vahva.

– Täys kymppi, niittaa Benjamin.

Mäntysaaren Benjaminilla ja pikkuveli Patrikilla oli vauhdikas kesä. He oppivat uutta uimakoulussa ja pieniä lomareissujakin tehtiin. Terveyskeskuskäynnillä oli mukana vain äiti 
Laura, Kalle-isä ei tällä kertaa päässyt työesteiden takia mukaan.

Terveyskeskuslääkäreiden ja erikoislääkä- 
reiden yhteistyötä lisätään sovittamalla  
toimintoja paremmin yhteen.

– Yhteistyön lisääminen tarkoittaa erikois-
osaamisen viemistä lähemmäs yleislääkärin 
arkea tukemaan hänen työtään. Suunta on 
ollut yhteistyötä vahvistava jo pitkään ja on 
keskeisessä roolissa Satasairaalan strategiassa. 
Ei ole erikoisalaa, jossa toimintamallista ei olisi 
hyötyä, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Ermo 
Haavisto.

Isossa kuvassa kyse on hallitusohjelman 
mukaisesta peruspalveluiden vahvistamisesta 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaan- 
hoidon välillä. Erikoislääkärin jalkautumisella  
maakunnan sote-keskuksiin edistetään   
ammattilaisten keskinäistä vuorovaikutusta. 

– Kynnys konsultoida erikoislääkäriä  
madaltuu, kun ihmiset tuntevat toisensa.

Erikoislääkäreiden rooli tulee Haaviston 
mukaan tulevaisuudessa muuttumaan.  
Osa työstä on jatkossa konsultointia. 
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AjankohtaAjankohtaArkiliikunta

Satasairaalan johtajaylilääkäri Sari 
Sjövall on tuttu näky Porin katuku-

vassa. Satoi tai paistoi, hän kulkee 

työmatkansa kävellen. Työmatkaa 

sairaalalle kertyy yhteensä viisi 

kilometriä.

– Jos sataa, laitan kumisaappaat. Jos  

on pakkasta, pukeudun lämpimämmin.  

Ei sellaista keliä olekaan, etten kävelisi töihin 

ja takaisin, Sjövall hymyilee.

Koiralenkit perheen cockerspanielin kanssa 

nostavat päivittäiset kävelykilometrit miltei 

kymmeneen.

– Arkiliikunta on erittäin tärkeä osa 

elämääni. Vaikka saisin autokyydin 

kotoa töihin, lähden silti kävellen. Ja tietenkin 

työpäivän aikana tulee käveltyä paljon.

Kesän aikana hän on kulkenut työmatkoja 

Yyterin kesämökiltään sähköavusteisella 

polkupyörällään. Edestakaisen työmatkan 

pituudeksi tulee 50 kilometriä.

Sjövall laskee, että 42-vuotisesta työuras-

taan hän on työskennellyt yhteensä viisi vuotta 

elämästään päivystämällä anestesialääkärinä 

yötyössä. Arkiliikunnan ja riittävän päivittäisen 

levon yhdistelmä on auttanut häntä jaksamaan 

kuormittavassa työssään. 

– Nykyisessä työssäni on paljon vastuuta ja 

korona-aikana se on vain koros-

tunut.

Energinen ja aktiivinen johtajaylilääkärikin 

nostaa iltaisin jalkansa sohvalle ja syventyy 

kirjaan.

– Olen joskus sanonut miehelleni, että eikö 

ole kauheaa, kun vaimo rötköttää tällä tavalla 

sohvalla. Hänen vastauksensa on, että päinvas-

toin se on upeaa, kun joskus maltan olla ihan 

vain paikallani, Sjövall nauraa. Arkiliikunnan 

lisäksi 67-vuotias Sjövall suunnittelee aloittavansa 

myös kuntosaliharjoittelun. Varsinkin siinä  

vaiheessa, kun päivittäiset työmatkat loppuvat.

– Toki keväisin ja kesäisin teen paljon  

puutarhatöitä, mikä ylläpitää lihaskuntoa.  

Ja nelivuotiaiden lastenlapsien kanssa leikki-

minen käy lihaskuntotreenistä.

TEKSTI Jussi Hietikko KUVA Vesa Saivo

Käännä arjen 
kulutus positiiviseksi

Arkipäivät ovat täynnä sykettä sopivasti nostattavia askareita. 

Uudet liikkumis- 
suositukset 
suomalaisille
UKK Instituutti julkaisi keväällä uudet 
liikkumissuositukset 18–64-vuotiaille.  
Suositusten mukaan mukaan aikuisen 
kuuluisi harrastaa sydämen sykettä ko-
hottavaa liikettä eli reipasta liikkumista  
2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa. Sykettä 
kohottavat sauvakävely, uinti, jumppa, 
tanssi ja kävely. 

Samat terveyshyödyt saa myös liikku-
misen tehoa rasittavaksi muuttamalla. 
Raskaamman liikunnan määrä on 1 tunti 
15 minuuttia viikossa. 

Instituutti suosittelee harjoittamaan 
lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään 
kaksi kertaa viikossa. Tällaista liikuntaa 
ovat muun muassa kuntosaliharjoittelu, 
porraskävely, raskaat pihatyöt, ryhmälii-
kunta ja pallopelit. 

UKK Instituutti huomioi nykyisin 
myös kevyen liikuskelun, paikallaanolon 
tauottamisen ja riittävän unen merki-
tyksen.

Tutkimusten mukaan säännöllinen, reipas kävely 
vähentää vatsalihavuutta. Muutaman prosentin 
painonpudotus onnistuu, kun kävelee viikoittain 
kahden ja puolen tunnin ajan. 

Askelia mittaavat laitteet voivat motivoida käve-
lemään enemmän. 

Kävely parantaa hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön kuntoa. Kävellessä lihasvoima kasvaa, kehon 
rasvapitoisuus vähenee, rasva- ja sokeriaineenvaih-
dunta ja kolesteroliarvot paranevat. Kävellessä mieli 
rauhoittuu ja iltakävelyn jälkeen myös unensaanti 
helpottuu.

Kävely – arkiliikunnan  
kuningas

Haravointi – keskivartaloon 
kohdistettua tehotreeniä

Vesijuoksu – polskimalla 
paino ja hormonit hallintaan  

Pyöräily – polje  
rahaa kukkaroon
Pyöräily sopii erityisesti liikuntaa aloitteleville, ylipai-
noisille ja esimerkiksi polvivaivaisille, sillä se kuor-
mittaa vain vähän niveliä. Omaa kuntoa mukaillen 
voi määrittää pyöräilyn rasituksen. 

Pyöräillen pääsee paikasta toiseen ja saa samaan 
aikaan liikuntaa. Pyöräilijä säästääkin rahaa liikunta-, 
polttoaine- ja matkakustannuksissa sekä vähentää 
omalta osaltaan moottoriliikenteen aiheuttamia 
haittoja, kuten melua ja ilmansaasteita. 

Satakunnassa voi pyöräillä vuoden ympäri. 
Talvikeleillä täytyy varustautua tuulelta suojaavalla 
kerrospukeutumisella ja nastarenkailla.

Rivakkatahtinen lehtien haravointi korvaa useam-
man kuntosalilaitteen, jotka kohdistavat rasituk-
sensa keskivartaloon. 

Haravointi kehittää myös kestävyyttä ja kehon 
liikkuvuutta. Silloin kun pitää rytmin sopivan kii-
vaana ja keskittyy aktiiviseen haravointiliikkeeseen, 
saa lisää tehoa pihan haravatreeniin. Kun keskivar-
talon lihakset tukevat rankaa ja kädet heiluttavat 
ripeämmin haravaa, haravointi vaikuttaa sekä 
puutarhan että puutarhurin ulkonäköön. 

Haravointi, kuten muutkin pihatyöt eivät välttä-
mättä nosta sykettä, mutta ne lisäävät energian- 
kulutusta ja auttavat siten painonhallinnassa.

Vesijuoksu vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön lisäksi tuki- ja liikuntaelimistöä, hermoston toi-
mintaa ja auttaa pitämään yllä hormonitasapainoa.

Sykettä kohottavassa vesijuoksussa kehon isot 
lihakset ovat käytössä, joten nivelten liikkuvuus 
ja elastisuus paranee sekä lihasjännitys vähenee. 
Vesiliikunta lisää lihasmassaa ja kiinteyttää siten 
lihaksia. 

Vedessä liikkuminen on myös tehokasta  
painonhallintaa, sillä ihminen kuluttaa vedessä 
energiaa huomattavasti  
enemmän kuin kuivalla  
maalla. 
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Lähde: UKK-instituutti

Arkiliikunta auttaa jaksamaan
Työmatkansa kävelevälle Sari Sjövallille kertyy päivittäin 

lähes kymmenen kilometriä askeleita.

TEKSTI Jussi Hietikko KUVA Hannu Ikonen
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satasairaala.f i

”Sovelluksen ohjeet ja 
muistutukset 
helpottavat potilaan  
valmistautumista  
leikkaukseen sekä  
vähentävät viime  
hetken peruutuksia.  
Potilaan lähettämän  
kuvan avulla leikkaus- 
haavan paranemista voi  
arvioida etänä, jolloin  
tarpeettomat päivystys-
käynnit vähenevät.”

Erikoistunut  
Sinuun

Minna Westergård 
sairaanhoitaja, päiväkirurgian yksikkö

Mobiiliapuri 
ohjaa potilasta 

Lue lisää Mobiiliapurista ja muista 
kätevistä digipalveluista sivulta 4.


