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Pääkirjoitus

Hyvinvointia
jokaiselle
HYVINVOINNIN määritelmiä
on monenlaisia. Yleisesti hyvinvointiin liitetään terveydentila,
elinolot ja toimeentulo, mutta
myös sosiaaliset suhteet, itsensä
toteuttaminen ja onnellisuus. Eri
osatekijät tukevat toinen toistaan.
Aika harva näistä riippuu suoraan
iästä, mutta elämänkaaren
vaiheen mukaan eri osatekijät
painottuvat eri tavalla.
TERVEYDENTILA on yksi hyvinvoinnin perustekijöistä. Mutta vain
yksi. Monia sairauksia voimme
hoitaa, mutta emme voi niitä
kokonaan parantaa. Silloin keskeiseksi asiaksi muodostuu se, miten
kukin sairautensa kanssa pärjää
– siis pärjääminen. Pärjäämisessä
on pitkälti kyse sairauteen ja
joskus myös hoitoon sopeutumisesta, sen ymmärtämisestä ja
hyväksymisestä. Niissä tilanteissa
emme terveydenhuollon toimenpiteillä voi välttämättä enää lisätä
hyvinvointia.
Niissä tilanteissa muut osatekijät, kuten taide ja kulttuuri,
voivat olla paljon tehokkaampia
kuin mikään, mitä lääketieteellä ja terveydenhuollolla
on tarjota hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ermo Haavisto,
sairaanhoitopiirin johtaja

Kuten kauneus on katsojan
silmässä, ovat myös ajatuksemme hyvinvoinnista erilaisia ja
hyvinkin henkilökohtaisia. Mitä
hyvinvointi tarkoittaa meille suomalaisille? Mitä se tarkoittaa tällä
hetkellä ukrainalaisille? Venäjän
hyökkäys Ukrainaan on tuhonnut
miljoonien ihmisten hyvinvoinnin
perustan. Ukraina taistelee vapauden ja demokratian puolesta.
Meidänkin puolestamme. Hyvinvoinnin perustekijöiden puolesta.
KAIKKI, kuten onnellisuuskin, on
suhteellista. Onnellisuus on yksi
hyvinvoinnin perusta. YK:n raportin mukaan Suomi on edelleen
maailman onnellisin maa, ja etumatka muihin on vain kasvanut.
Yksinkertainen johtopäätös on,
että olemme myös maailman
hyvinvoivin maa. Vaikka näin ei
olisikaan, voimme kuitenkin
todeta, että meillä mahdollisuudet rakentaa hyvinvointia
ovat maailman parhaat.
Tärkeää olisi, että jokainen
rakentaa hyvinvointinsa niistä
positiivisista elementeistä, joita
meille on tarjolla. Ja niitä meillä
riittää. Henkilökohtaisen hyvinvointimme kuitenkin rakennamme omilla päätöksillämme.

”Tärkeää olisi, että
jokainen rakentaa
hyvinvointinsa
niistä positiivisista
elementeistä, joita
meille on tarjolla.”
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TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

Ystävyys vie
syviin vesiin, mutta
pitää pinnalla
Vuokko ja Päivi tähyilevät ulapalle ja vetävät keuhkot täyteen Kallon meri-ilmaa.
30 yhteistä vuotta on tarjonnut syvällisiä keskusteluja, naurua, joskus itkuakin.
Ystävä ei kuitenkaan jätä, vaan tempaisee aina takaisin elämään.

P

äivi Koivua, 62, ja Vuokko
Ahoa, 69, yhdistävät liikunnallisuus sekä rakkaus
mereen ja luontoon. Naiset
tapasivat urheilusukellusseurassa, ja lasten ollessa pieniä perheet viettivät paljon aikaa yhdessä.
Kesäisin koluttiin Säpin rantaniityt
ja Luvian kalliorannat. Vuokko muistaa kiinnittäneensä Päiviin heti huomiota.
– Tulin uutena ihmisenä porukkaan, ja sinua oli helppo lähestyä.
Otit minut heti hienosti mukaan.
Luottamus syntyi saman tien. Se on
koko suhteen peruskivi, pohja, jolle
on hyvä rakentaa, Vuokko kertoo.
Päivi on samoilla linjoilla.
– Vuosien varrella on ollut monta
tilannetta, jolloin ystävyys on näyttänyt voimansa. Vuokkoon voi aina
luottaa. Elämä on ravistanut, mutta
reipas huumori ja ystävän tuki auttavat esteiden yli.

ELÄKKEELLÄ OLON IHANUUS
Vuokko teki elämäntyönsä lastentarhan- ja esikoulunopettajana, Päivi
luokanopettajana. Nykyään he nauttivat eläkepäivistään omalla tavallaan.
– Eläkkeellä saa tehdä mitä haluaa
ja milloin haluaa. Kaikkea ei tarvitse
ympätä viikonloppuun. Se on niin
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hienoa, Vuokko iloitsee.
Hän rakastaa elokuvia, lukemista
ja rentoja, laiskanlaisia aamuja.
– Jos huvittaa, saan lojua vuoteessa vaikka puolille päivin, Vuokko paljastaa.
ERILAISUUS EI HAITTAA TAHTIA
Päivi taas on viimeisen päälle
ulkoilmaihminen, ja luonteeseen
kuuluvat varhaiset aamuherätykset.
– Ystävyys on siitä hienoa
asia, ettei se vaadi samanlaisuutta. Tarkoitus ei ole muuttaa
toista, Päivi pohtii.
Yhteiselo on pääsääntöisesti
sopuista, mutta joskus mielipiteet
voivat olla tulisestikin erilaisia.
– Ei ole tärkeää, kumman mielipide voittaa vaan se, että sen saa
sanoa vapaasti, Päivi kuittaa.

mista on, ettei ketään jätetä murheen
keskelle yksin, Vuokko kertoo.
Päivi nyökkää ja jatkaa:
– Kuuntelemme ja tuemme
surussa. Pitkäksi aikaa ei kuitenkaan
jäädä muhimaan, vaan pitää mennä
eteenpäin.

Elämä on ravistanut, mutta
reipas huumori ja ystävän
tuki auttavat esteiden yli.

RINNALLA KAIKISSA TILANTEISSA
Urheiluseuravuosilta on jäänyt kuuden naisen tiivis ystävyysporukka.
Vuodet ja vuosikymmenet ovat tuoneet myös murheellisia aikoja. On
erottu, koettu surua leskeksi jääneen
ystävän kanssa, sairaudet, kuten
syöpä ja sen hoidot ovat nekin tulleet
tutuksi.
– Yksi ystävyyden tärkeistä voi-

MAANANTAI ON MAMMAPÄIVÄ
Naiset ovat iloisia siitä, että lapset ja
lapsenlapset asuvat Porissa. Vuokon
lapsenlapset ovat 5–14-vuotiaita, Päivin alle kouluikäisiä. Mummuna oleminen on valtavan arvokas asia.
– Mullakin on vielä yksi työpäivä
viikossa, sillä maanantai on mammapäivä. Silloin hoidan jälkikasvua
koko päivän. Illansuussa saan yhteiseen ruokapöytään myös omat lapset,
Vuokko kertoo.
Yksi mummun tärkeistä tehtävistä
on myös mennä perheen pikkumuusikkoa vastaan Palmgren-opistolle.

Meri ja ulkoilu ovat yhdistäneet ystävyksiä
ensitapaamisesta lähtien. Eläkkeellä he
nauttivat vapaudesta tehdä, mitä haluavat
ja milloin haluavat. ”On tämä niin ihanaa!”
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Vuokon intohimo on laskettelu. Perhe
kasvoi kiinni harrastukseen, ja vieläkin
veri vetää rinteeseen. Nykyisin hän tanssii myös bailatinoa.
FAMMUN KANSSA UIMAHALLISSA
Päivi on omille lapsenlapsilleen ulkoilmafammu ja tietysti uimarifammu.
Uinti on perheen yhteinen harrastus, ja
hallilla käydään monta kertaa viikossa.
– Meillä lapset oppivat uimaan, kun
heidät heitettiin paatista mereen. Pelastusliivit päällä toki, hän paljastaa.
Ja hyvin ovat oppineetkin. Todistuskappale on olympiakultaa uinut kuopus
Matti Mattsson.
Synnyinkunnassaan Luvialla porilaistunut Päivi käy edelleen usein.
Suvun yhteinen mökki on merenrannalla ja äiti Käenpesän hoitokodissa.
Usein Päivi piipahtaa myös Laitakarissa uimassa ja saunajoogassa. Padelkin
kiinnostaa, mutta yksi asia on varmaa.
– En ole ollenkaan käsityöihminen.
En sitten yhtään.
MUISTA OTTAA MYÖS OMA AIKASI
Ystävykset ovat samanlaisessa elämäntilanteessa: heidän yhdeksänkymppiset äitinsä ovat vasta vaihtaneet kodin
tuettuun palveluasumiseen. Tästäkin
aiheesta on tärkeää vaihtaa ajatuksia
ja kokemuksia. Itkeä tirauttaakin
joskus.
Naiset muistuttelevat itseään ja toisiaan siitä, että elämä on muutakin
kuin hoivaamista.
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– Vaikka mummuus on erittäin
tärkeätä, aikaa pitää jäädä myös itselle.
Omat asiat ja mielenkiinnon kohteet
pitävät vireänä ja sitten pystyy antamaan perheellekin enemmän, Päivi
miettii.
Vuokko on samaa mieltä. Hän itse
toimii aktiivisesti Lastantarhatalo Saimassa, joka vaalii arvokasta lastentarhahistoriaa ja hyvin säilynyttä
esineistöä.
– Tapaan samalla nuoria lastentarhanopettajia ja kuulen nykypäivän
kuulumisia, hän kertoo.
NELJÄ IHANAA VUODENAIKAA
Vuokko ja Päivi vannovat Suomen
neljän erilaisen vuodenajan nimeen.
Jokaisessa on omat hienot puolensa.
Liikunta, metsissä liikkuminen, marjastaminen ja sienestäminen antavat
paljon.
– Kevät on ihanaa aikaa. Saan häärätä puutarhassa, myllätä mullassa,
istuttaa ja innostua uusista lajeista.
Loppukesää kohti mentäessä koko
homma alkaa kyllästyttää. Rikkaruohojen nyppiminen ei huvita ja
melkein jo odottaa syksyn tuloa,
Vuokkoa naurattaa.
Vuodet muuttavat ihmistä.
– Aikaisemmin matkustelin KeskiEuroopassa pari kertaa vuodessa.
Nykyään en oikeastaan kaipaa uusiin
paikkoihin. Pikemminkin nautin jo olemassa olevien asioiden syventämisestä, hän jatkaa.

Kuuntele itseäsi
ja elä vapaasti
ELÄMÄNKOKEMUS on rikkaus,
josta riittää ammennettavaa.
– Nykyään ikäihmisillä on virtaa,
vahvuutta ja varallisuuttakin, myös
halua vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Kuuntele siis itseäsi ja tee
eläkkeellä juuri sitä, mitä haluat,
kannustaa psykiatrinen sairaanhoitaja Sari Furuholm.
Elämänvaiheesta toiseen siirtymiseen kannattaa valmistautua
etukäteen.
– Vaikutukset ovat yksilöllisiä.
Jos työrooli ja työpaikan sosiaaliset
suhteet ovat olleet tärkeä osa
minäkuvaa, muutos voi olla suuri.
Silloin kannattaa ajoissa miettiä,
miten täyttää työn jättämä aukko,
Sari kannustaa.
Toisille kellosta ja kalenterista
irti pääseminen on vapauttavaa.
– Osa säilyttää siteen työelämään ja tekee keikkatöitä.
Toiset löytävät sisältöä vaikkapa
vapaaehtoistyöstä tai uudesta
harrastuksesta.
– Vanheneminen ei ole kaikille
samanlainen polku, vaan jokaisella on oikeus vanheta omalla
tavallaan. Myös eläkeiässä voi
haastaa itseään älyllisesti, sosiaalisesti tai liikunnallisesti. On
tärkeää säilyttää uteliaisuus.

Tukena
potilaiden
arjessa
TEKSTI Maiju Junko KUVA Vesa Saivo

Pitkäaikaissairaus muuttaa arkea.
Kaisu-Leena ja muut sosiaalityöntekijät auttavat löytämään oikeat
tuet, avustukset ja tukipalvelut.

SATASAIRAALAN sosiaalityöntekijät

auttavat potilaita muuttuneessa elämäntilanteessa.
– Pitkäaikaissairaus lisää kuluja ja voi
toimintakyvyn lisäksi heikentää taloudellista tilannetta. Potilas saa halutessaan
apua esimerkiksi Kelan etuusasioiden
tarkistuksessa. Ohjaamme, selvitämme,
annamme neuvoja ja autamme hakemusten tekemisessä ja palveluiden hakemisessa, johtava sosiaalityöntekijä KaisuLeena Raikisto kertoo.
On tärkeää, että potilaalle kerrotaan
eduista, joita ei välttämättä osaa itse hakea.
– Tällaisia ovat esimerkiksi matka- ja
lääkekorvaukset sekä potilaalle kuuluvat
hoitotuet. Sairaalamaksukatostakaan ei
välttämättä tiedetä.

veluita ja tukea potilas kotiutuessaan tarvitsee ja kaipaa. Tarvittaessa tilaamme
kunnan palveluohjaajan kotikäynnille.
Pohdimme, millainen verkosto kotiutujalla on ja paljonko läheiset ja ystävät
voivat auttaa.
Yksi palveluntarve on koronavuosina
entisestään korostunut.
– Keskusteluyhteydet ovat kaventuneet
ja ikäihmisten yksinäisyys on kasvanut.
Haluamme auttaa tässäkin. Vinkkaamme
kolmannen sektorin toiminnasta, esimerkiksi ystäväpalvelusta.
Mielen murheiden kanssa ei tarvitse
olla yksin. Juttuseuraa ja apua saa muun
muassa mielenterveyskuntoutujien
omaisia ja omaishoitajia palvelevasta
FinFamista ja mielenterveysyhdistyksistä,
Porissa toimii Hyvis, Raumalla Friski
Tuult. Länsirannikon mielenterveys
MIELI on sinua varten, samoin seurakunnilla on monia palveluita ikäihmisille.

Tukea on tarjolla,
ota rohkeasti
yhteyttä
IÄKKÄÄLLE pitkäaikaissairaalle on
tarjolla monia maksuttomia palveluita,
kuten vertaistukea, ystävätoimintaa ja
neuvontaa. Esimerkiksi korjausneuvoja auttaa uudessa elämäntilanteessa
kodin muutostarpeiden arvioinnissa ja
avustusten hakemisessa.
Vanhustyön keskusliitto

• auttaa arjen tarpeissa
• 0400 852 727 / korjausneuvoja
• vtkl.fi
Punainen Risti

POTILAAN ja Satasairaalan sosiaali-

TÄRKEÄÄ Mieti, kenet läheisesi valtuu-

• ystävätoiminnasta saat
vapaaehtoisen, koulutetun
juttukaverin tuomaan iloa arkeen
• 020 701 2820
• punainenristi.fi

työntekijän keskustelu käydään usein
rauhallisessa paikassa osastolla, vastaanottohuoneessa tai vaikka puhelimessa.
Mukana voi olla myös läheisiä.
– Ensin kartoitamme tilanteen.
Keskustelemme yhdessä, millaisia pal-

tat hoitamaan esimerkiksi pankkiasioitasi. Tee edunvalvontavaltuutus ajoissa.

Satakunnan Syöpäyhdistys

TIESITKÖ? Terveydenhuollon kustan-

nuksilla on vuotuinen yläraja. Tänä
vuonna maksukatto on 692 euroa.

Sosiaalityöntekijät ovat potilaiden ja
heidän läheistensä apuna. Ota yhteyttä
02 62 771, satasairaala.fi/palvelut

• tukee syöpäpotilaita ja
heidän läheisiään
• 02 630 5750
• satakunnansyopayhdistys.fi
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Uutisia

Helposti
OLETKO nähnyt Satasairaalan
nettisivuilla Selko-tunnuksen?
Se on merkki helposti ymmärrettävästä suomen kielen muodosta
eli selkokielestä.
– Usein selkokieltä käytetään
esimerkiksi muistisairaille viestimiseen. Me olemme ajatelleet, että
kaikki satakuntalaiset ansaitsevat
selkokielisiä eli helposti ymmärrettäviä sisältöjä sairaalaltaan,
kertoo selkokielikoordinaattori
Riikka Törnroos.
Sairaalan nettisivuilla on satoja
selkokielisiä sivuja. Selkokieltä
käytetään myös potilasohjeissa
esimerkiksi leikkaukseen tullessa
tai hoito-ohjeissa toimenpiteen
jälkeen.
– Mobiiliapuri-sovelluksessakin
päiväkirurgiseen toimenpiteeseen
saapuvien ohjeet ovat selkokieltä.
Ymmärrettävä kieli edistää yhdenvertaisuutta, lisää potilasturvallisuutta ja on hyvää asiakaspalvelua. Satasairaala on selkokielen
käytön pioneerisairaala.
– Olemme maan ainoa sairaala,
jossa selkokieli on näin laajassa
käytössä.

KUVA Vesa Saivo

selkokielellä

Hetki aikaa hiljentymiselle
Uusi hiljaisuuden huone on yksityinen ja
rauhallinen tila niin surulle kuin ilolle.
KUN Taina Lehtonen kuuli sairaalassa
järkyttävät uutiset puolisonsa sairaudesta, hän itki ja kokosi itsensä reippaaksi vessassa.
– Ajattelin, että elämän järkkyessä
ihminen tarvitsee rauhallisen ja yksityisen tilan tunteiden vastaanottamiseen.
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen
rakennustoimikunnassa vaikuttanut
Lehtonen aloitti sairaalapastori Maria
Ollilan kanssa keskustelut yksityisen
tilan järjestämisestä sairaalaan. Nyt
kaikkien satakuntalaisten käytössä
on hiljaisuuden huone.
– Huoneeseen voi kuka vain mennä
keräämään voimia ja rauhoittumaan.

Tila on päivisin aina avoin ja sisään saa
käydä, kun ovi on auki.
Hämärästi valaistussa huoneessa on
rauhallinen tunnelma: keinutuoli, pehmeät nojatuolit ja hiljaisuus. Huoneessa
kaikki tunteet ovat sallittuja hämmennyksestä suureen suruun ja ihanaan iloon.
– Vauvan syntymän jälkeen
vanhempi voi kaivata hetken yksityisyyden ennen ilouutisen julkistamista
koko maailmalle. Tila tarjoaa rauhan
ennen arjen täyttävää tekemistä.
Hiljaisuuden huone sijaitsee
B-rakennuksen 1. kerroksessa
lähellä Olka-pistettä.

KUVA Vesa Saivo

Uutta: Asiakasapteekki Satasairaalaan
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SATASAIRAALAN tiloihin on avautunut
asiakasapteekki. Entisen kahvio Mintun
tiloissa toimii uusi Tiilimäen apteekki,
joka palvelee kaikkia satakuntalaisia ja
helpottaa erityisesti sairaalassa asioivia
sekä lähiseudulla asuvia ja työskenteleviä.
– Nyt sairaalasta kotiutuvilla sekä poliklinikoilla ja päivystyksessä asioivilla on
mahdollisuus hankkia reseptilääkkeet ja
muut apteekkitarvikkeet saman katon
alta, sanoo apteekkari Ulrika Uusitalo.
Valikoimissa on asiakasapteekkien

yleisimmät tuotteet.
– Apteekin sijainti sairaalan yhteydessä
vaikuttaa apteekin lääkevalikoimaan.
Tuotevalikoimaa ja aukioloaikoja tullaan
kehittämään kysynnän ja toiveiden
mukaan.
Tiilimäen apteekki on neljäs sairaalan
yhteydessä toimiva apteekki Suomessa.
Apteekki sijaitsee sairaalan E-rakennuksen
katutasossa, käynti ovista 13 ja 9.
Sisäänkäynnin edessä on asiakaspaikoitus.
Katso lisää: tiilimaenapteekki.fi

KUVA Vesa Saivo

Jenna ja Jani Johansson tutustuvat
perheen kuopukseen, kahden päivän
ikäiseen tyttäreensä.

Ihanaa ruuhkaa vauvakuplassa
Satakuntalaisvauvojen määrä on iloisessa kasvussa.
Vauvamyönteistä toimintamallia laajennetaan koko maakuntaan.
KAHDEN päivän ikäinen tyttövauva aukoo
silmiään isän iholla. Pienokainen päätti
lopulta itse syntymistahdistaan, vaikka aika
synnytyksen käynnistämiseen oli jo varattu.
– Tytöllä on selvästi oma tahto.
Kaikki on mennyt oikein hyvin, sanovat
vanhemmat Jenna ja Jani Johansson.
Kätilö Suvi Kyyröllä ja kollegoilla on
ollut iloista kiirettä. Vauvojen syntyvyys
on vuodesta 2020 lähtien ollut Satasairaalassa kasvussa.
– Koronan aiheuttamat muutokset
arjessa lienevät yksi selittävä tekijä vauvojen syntyvyyden kasvulle, iloitsee Kyyrö.
Johanssonien kuopus syntyi vauvamyönteiseksi sertifioidussa sairaalassa.
Kyse on kansainvälisestä vauvamyönteisyysohjelmasta. Arjessa se tarkoittaa
imetyksen tukemista ja perhelähtöistä
hoitoa.
– Vauva saa viipyä ihokontaktissa
pitkään. Varhaista vuorovaikutusta ja
imetyksen aloitusta tuetaan ensihetkistä

alkaen, perheen omasta tilanteesta ja
toiveista lähtien.
Syntymän jälkeisiä käytäntöjä on
vuosien saatossa muutettu tutkimustiedon valossa vauvalähtöisemmiksi.
Sykkyrällä kohdussa viihtyneen vastasyntyneen pituus ja päänympärys ehditään mitata seuraavana päivänä eikä
välittömästi syntymän jälkeen. Sitä paitsi:
– Vauvat ovat fiksuja, kun vain maltetaan tarkkailla heidän viestejään. Vauva
rauhoittuu tutusta äänestä. Jotkut alkavat
tehdä ryömimisliikettä kohti rintaa, tietää
Kyyrö.
Vauvamyönteinen toimintamalli leviää
nyt perusterveydenhuoltoon, etupäässä
neuvoloihin. Joka kunnasta on projektissa
edustus.
– Ideana on, että kaikki satakuntalaiset
perheet saavat tasavertaisesti ohjausta ja
neuvontaa imetys- ja ravitsemusasioissa
sekä varhaisessa vuorovaikutuksessa.
Vauvamyönteisyys-sertifikaatti

myönnettiin Satasairaalalle vuonna 2019.
Sitä on haettava uudelleen vuonna 2024.
Näin myös tehdään.
– Syntymän ihmeeseen ei kyllästy.
Meillä kaikki rakastavat työtään, sanoo
Kyyrö ammattikunnastaan.

INFO

Synnytyssali
■ 1 500 vauvaa vuonna 2020,
1 578 vauvaa vuonna 2021
■ Vuorossa kolme kätilöä, laitoshuoltaja sekä saatavilla synnytys-,
lasten- ja anestesialääkäri
Tiesitkö? Suomen ensimmäinen ja
ainoa sairaala, jolla on vauvamyönteisyyssertifikaatti myös ennenaikaisia ja sairaita vastasyntyneitä
sekä lapsia hoitavilla osastoilla.
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TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo

Uusi polvi
robotin avulla
Leikkausrobotti on kirurgin työkalu. Sen ansiosta potilas toipuu
polven tekonivelleikkauksesta entistä nopeammin.

K

irurgilla on leikkaussalissa millintarkka
työväline: noin
metrin korkuinen
laite robottikäsivarrella. Ortopedi Matti Sävelä
ohjaa kädellään instrumenttia,
joka on ohjelmoitu tuntemaan
potilaan polvi puolen millin
tarkkuudella.
Robotti auttaa kirurgia
leikkauksen erityistä tarkkuutta
vaativissa kohdissa. Tarkka
teknologia säästää potilaan
luuta ja pehmytkudosta sekä
varmistaa tekonivelen oikean
asennon.
– Polvesta tulee entistä
varmemmin hyvä, toipuminen
on nopeaa ja uusintaleikkaukset
vähenevät, tietää ylilääkäri,
ortopedi Matti Sävelä robottiavusteisen kirurgian edut.
JOKAISESTA Satasairaalassa

leikattavasta polvesta luodaan
kolmiulotteinen kuva.
Sen avulla potilaalle tehdään
yksilöllinen leikkaussuunnitelma ja ohjelmoidaan robotti.
Robotti tietää, millaisissa
kulmissa ja syvyyksissä juuri
tämän potilaan polvinivelen
sahaukset tehdään ja mihin
kulmaan tekonivel asetetaan.
Uusi polvi tehdään kuin mittatilaustyönä. Kirurgi ei enää katso
leikkauksessa vain polvea, vaan
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seuraa operaation etenemistä
myös monitorilta. Kulunut rusto
eli leikkauksessa poistettava
alue näkyy kuvassa vihreällä.
Kun kirurgi ohjaa robottia,
vihreä alue vähenee.
– Robotti pysähtyy
tarvittaessa puolen millin
tarkkuudella. Se siis minimoi
virheet ja luuta ympäröiviin
kudoksiin syntyvät vauriot.
Teknologia varmistaa, että
toimenpide on mahdollisimman
potilasystävällinen.
Robottiavusteisten leikkausten proteesit ovat samoja, joita
tekonivelleikkauksissa on
käytetty noin viidentoista
vuoden ajan.
TIESITKÖ? Satasairaala

otti tekonivelrobotiikan
käyttöön kolmantena
Suomessa elokuussa
2021. Samaa teknologiaa
käytetään lisäksi vain
Oulun yliopistollisessa
sairaalassa ja Mikkelin
keskussairaalassa.
SATASAIRAALASSA tehdään
noin kuusisataa polven tekonivelleikkausta vuodessa,
kolmen leikkauksen päivätahdilla. Kuluma on tyypillinen
polvileikkaukseen hakeutumisen syy. Kipua syntyy,
kun nivelsiteet kuormittuvat,

nivelrustoa häviää ja luiden
pinnat kohtaavat toisiaan vasten
hangaten. Polven tekonivelleikkauksia tehdään tyypillisimmin
yli 60-vuotiaille. Nuoremmilla
potilailla leikkauksen syitä ovat
muun muassa nivelsairaudet,
erilaiset vammat tai ylipaino.
– Kipujen kanssa sinnitellään
pitkäänkin. Kun elämä alkaa
pyöriä polven ympärillä, tekonivelleikkaus on suositeltava
vaihtoehto, Sävelä sanoo.
Robottiavusteisen kirurgian
ansiosta potilaat ovat kivuttomampia – ja tyytyväisempiä.
Kivuttomalla polvella liikkuu
jälleen mielellään. Leikkauksen
jälkeen voi ja saa heti kävellä
oman jaksamisen mukaan.
Tavoitteena on, että potilas
voidaan kotiuttaa leikkauksesta
seuraavana päivänä.
– Keskimääräiset hoitoajat
sairaalassa ovat robottiavusteisen kirurgian käyttöönoton
jälkeen jo lyhentyneet reilusta
kahdesta vuorokaudesta alle
kahteen vuorokauteen.

”Kävelin jo leikkauspäivän iltana.”
Pirjo Molkkari,
potilas

Pirjo sai lisää kivuttomia askeleita
PIRJO MOLKKARIN, 70, oikea
polvi leikattiin robottikirurgian
avulla viime lokakuussa. Kivut
olivat olleet kaverina pitkään,
kunnes Pirjo päätti leikkauttaa
polvensa kuntoon.
– Kyllä kannatti. En olisi
vanhalla polvella enää tehnyt
kymmenen kilometrin hiihtolenkkejä, kuten nyt uudella
polvella pääsin tekemään,
Pirjo iloitsee.

Polvivaivat ovat olleet Pirjon
suvussa tavallisia, joten hän osasi
odottaa leikkauksen koittamista.
Kuluman aiheuttaman kivun
kanssa oli tottunut elämään.
– Välillä huomaan vieläkin
odottavani, että koska polvi alkaa
sattua. Mutta ei ole alkanut ja hyvä
niin, hän naurahtaa tyytyväisenä.
Leikkausta edeltäneistä tapaamisista hoitajan kanssa ja hoidosta
sairaalassa on hyvät muistot.

Leikkauspäivän iltana Pirjo jo
käveli. ”Onpa rouvalla vauhti
päällä”, todettiin osastollakin.
– Tuliko siitä vähän liiankin
hyvä, muistelee puoliso Pertti
Molkkari kommentoineensa
vaimonsa toipumisnopeutta
hyväntuulisesti.
Pirjo odottaa tyynesti edessä
olevaa, vasemman polven tekonivelleikkausta – ja vieläkin kivuttomampaa elämää.
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Lukijan
juttuvinkki

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Colourbox ja Vesa Saivo

Liiku ja pidä
nivelrikko kurissa
Nivelrikosta eli nivelten kulumasta huolimatta voit elää täysipainoista
elämää ja suoriutua arjen askareista. Täsmähoito, oikea liikunta ja
painonhallinta tuovat hyviä tuloksia.

N

ivelrikko aiheuttaa
muutoksia nivelen
rakenteissa ja raajan
lihaksistossa. Sairauden
syntyyn vaikuttavat
ikääntymisen lisäksi muun muassa
kuormittava työ, urheilun aiheuttamat nivelsidevammat ja ylipaino.
Myös perinnöllisyydellä on vaikutuksensa. Nivelrikkoa havaitaan
tavallisimmin polvissa, lonkissa,
selkärangassa ja sorminivelissä.
Millaiset oireet ovat, Satasairaalan
osastonylilääkäri, ortopedi Juha
Kalliokoski?
– Yleensä potilas tuntee liikkues-

12

saan kipua, joka kuitenkin levossa
helpottaa. Tulehdus voi aiheuttaa
nivelkalvon turpoamista, särkyä ja
jäykkyyttä.
Ensimmäinen tehtävä onkin
saada tulehdus rauhoittamaan.
– Yleensä parin, kolmen viikon
lääkekuuri auttaa. Toisinaan vaivaa
helpottaa nivelnesteen poisto ja
kortisonipistos, Juha jatkaa.
Tärkeintä on saada potilas huomaamaan, kuinka paljon sairauden hoitoon voi itse vaikuttaa.
– Elämäntapamuutoksilla on
ratkaiseva merkitys. Painonpudotus,
työn kuormituksen pienentäminen,

ravitsemus ja oikeanlainen liikunta
auttavat, fysioterapeutti Nina
Rouhikko jatkaa.
LIIKUNTA LIEVITTÄÄ oireita, lisää
lihasvoimaa ja kasvattaa toimintakykyä. Juha ja Nina suosittelevat
pyöräilemistä, uimista ja muuta
vesiliikuntaa.
– Myös sauvakävely vaimennetuilla lenkkareilla pehmeällä pinnalla,
vaikkapa pururadalla, sopii hyvin
nivelrikkopotilaille. Kuntosalillakin
voi toki käydä, mutta pitää muistaa
valita oikeanlaiset liikkeet. Iskukuormitusta tulee välttää.

”Yleensä nivelrikkopotilas tuntee
liikkuessaan kipua,
joka kuitenkin
levossa helpottaa.”
Juha Kalliokoski,
osastonylilääkäri, ortopedi

Tietoa, ohjeita
ja vinkkejä

Vastuskuminauhaharjoitteita
kannattaa kokeilla, ja venytykset
pitävät yllä nivelten liikeratoja.
Juha lisää listaan vielä, että
liikunta erittää mielialahormoneja,
parantaa verenkiertoa ja vahvistaa
niveliä tukevaa lihaksistoa.
TIESITKÖ? Nivelrikko ei tartu,

ei leviä nivelestä toiseen eikä
johda nivelreumaan.
YLIPAINOISUUDEN lisääntyminen

uhkaa lisätä nivelrikon haittoja. Satasairaalassa on saatu hyviä tuloksia
kehittämällä moniammatillista hoito-

polkua. Siinä voivat olla mukana
esimerkiksi erikoislääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti ja oman kunnan perusterveydenhoito. Tarjolla on myös
apuvälineohjausta vaikkapa ranneja polvitukien käyttöön.
Tekonivelleikkauskin voi tulla
kyseeseen.
– Valitettavasti lähes 80 prosenttia
polvipotilaista on ylipainoisia. Painoa
pitääkin ennen leikkausta keventää
joko omalla painonhallinnalla tai lihavuusleikkauksella. Näin minimoidaan leikkausriskit ja maksimoidaan
toipuminen, Juha muistuttaa.

NIVELRIKKO eli artroosi on yleisin
nivelsairaus. 65 vuoden iässä jo
joka toisella todetaan nivelrikkoon
viittaavia muutoksia, mutta aina
niihin ei liity oireita. Tutkittua tietoa
kansansairaudestamme, sen hoidosta
sekä liikuntaohjeita ja ravitsemusvinkkejä saat esimerkiksi seuraavilta
sivustoilta:
nivel.fi
• ohjaa hyvään nivelterveyteen ja
toimintakykyyn
reumaliitto.fi
• lisätietoa ravinnosta ja vitamiineista
terveyskyla.fi
• seikkaperäistä tietoa sairaudesta
ukkinstituutti.fi
• lue liikunnan hyödyistä
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TEKSTI Milla Majander KUVITUS Joonas Mäki

Omalta
tuntuva
uudenlainen
elämä
Aivoverenkiertohäiriö muuttaa elämän
tutut kuviot. Yksilöllisellä kuntoutuksella
vahvistetaan toimintakykyä ja mieltä sekä
parannetaan elämänlaatua uudenlaisessa arjessa.

A

ivoverenkiertohäiriö
aiheuttaa aivojen toimintahäiriön. Se voi olla tilapäinen tai tarkoittaa
pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa.
Tavallisia oireita ovat puhehäiriöt,
suupielen roikkuminen ja toispuoleinen halvaus. Hoitoon on aina kiire.
Akuutin hoitovaiheen jälkeen koittaa
kuntoutuminen, mikä tavallisesti on
pitkäaikaista. Kuntoutus aloitetaan
varsin nopeasti, tyypillisesti 3–5 päivän
jälkeen aivotapahtumasta. Toipuminen
on nopeinta ensimmäisten kuukausien
aikana. Siksi kuntoutus varhaisessa
vaiheessa on tehokasta ja alkuvaiheen
fyysisillä harjoitteilla on toipumisen
kannalta iso merkitys. Vuoden aikana
kuntoutuksella saavutetaan usein
tasainen tilanne.
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SATAKUNNASSA on keskimäärin 800
aivoverenkiertohäiriöpotilasta vuodessa. Tilanteet voivat olla hyvin erilaiset.
Yksi potilas voi tarvita kuntoutusta
vuodeosastolla, kun taas toiselle riittää
ohjaus ja seuranta. Kuntoutuksen
tarve arvioidaan yksilöllisesti. Hoito on
vaikuttavaa, kun huomioidaan potilaan
paras monen eri asiantuntijan näkökulmasta. Kuntoutus on aina tiimityötä.
Moniammatillisessa tiimissä potilaan
kuntoutusta suunnittelevat yhdessä
lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja
kuntoutusohjaaja. Toimintakyvyn parantamisen ohella huomio kiinnitetään
ihmisen elämänlaatuun. Laulun harrastajalle tärkeää on ääni, aktiiviliikkujalle
tasapaino ja ompelijalle hienomotoriikka. Iloa ja merkitystä arkeen tuovat
asiat huomioidaan kuntoutumisen
tavoitteissa.

KUNTOUTUSOSASTOLLA hoidetaan
noin 100–120 aivoverenkiertohäiriöpotilasta vuodessa. Omassa toimintakyvyssä
tapahtuneiden muutosten tiedostaminen ja niiden hyväksyminen ovat
kuntoutuksen lähtökohta. Alkuvaiheessa
tarvitaan usein terveydenhuollon tukea,
kunnes toipumisen edetessä vastuu
siirtyy hiljalleen kuntoutujalle itselleen.
Merkittävin tekijä kuntoutumisessa on
päivittäinen, omatoiminen aktiivisuus.
Monilla potilailla ensimmäinen
toive on saada kävelykyky kuntoon.
Fyysisestä harjoittelusta huolimatta se
ei ehkä enää palaudu täysin ennalleen.
Kotioloissa hahmottuu lisää, miten
elämä on muuttunut. Enkö enää voi
liikkua uupumatta täysin? Sanat eivät
muodostu yhtä sujuvasti kuin ennen.
Miten enää pärjään arjessa? Pelottaa.
Muutos vaatii ajattelutyötä ja asian

Mielen
hyvinvointi
on osa
kuntoutusta
LUE PSYKOLOGIN neuvot aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvalle ja läheiselle.

hyväksymistä, mutta ei estä itselle hyvää
elämää.
Kuntoutustiimin psykologi huolehtii
psyykkisestä hyvinvoinnista ja tapaa
potilaan vuoden aikana vähintään
kolme kertaa. Potilaiden reaktiot omasta
tilanteestaan vaihtelevat; lieväoireinen
aivoverenkiertohäiriö voi jollakin
tuntua kaatavan maailman, kun taas
vakavammin sairastunut saattaa
kokea tyytyväisyyttä muuttuneessa
elämäntilanteessaan. Psykologin kanssa
pohditaan, mitä itselle tärkeää voi
toteuttaa tällä toimintakyvyllä, jonka on
kuntoutuksella saavuttanut. Potilaalle
on tärkeää kuulla ammattilaisen arvio
edistymisestä. ”Sinä pärjäät tosin hyvin”
vahvistaa potilaan kokemusta omasta
pystyvyydestä. Paras kuntoutustulos
on, kun elämän ohjat ovat kuntoutujalla
itsellään.

1
2

Asian hyväksyminen:
näin kävi.

3

Matkalla tulee
negatiivisia tunteita.
Ne kannattaa sallia,
kohdata ja opetella
päästämään niistä irti.

4

Etsi ja löydä armollisuus
itseäsi kohtaan. Iloitse
pienestäkin edistymisestä.

5

Opettele suhtautumaan
vastuullisesti omaan
terveyteen ja hyvinvointiin
sairastumisen jälkeen.

6

Kuntoutuksen tulosten
toteaminen: tähän asti
päästiin. Jotain haittaa
jäi ja jatkan hyvää elämää
niiden kanssa.

Kuntoutus vie aikaa
ja vaatii työtä. Mitään ei
tapahdu hetkessä.

Asiantuntijoina kuntoutuspoliklinikan
osastonylilääkäri Aet Ristmägi ja
psykologi Elina Sampolahti.
TUTUSTU LISÄÄ
aivoterveyteen aivoliitto.fi
Tukea sairastuneille ja läheisille
satakunnanavhyhdistys.aivoliitto.fi
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Liikunta
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Helppo
TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo

Vetreytä ylävartalon verenkierto
viiden minuutin jumpalla.

KYLKIEN TAIVUTUKSET. Laita oikea käsi niskan taakse.
Taivuta oikea kyynärpää kohti vasenta eli vastakkaista polvea.
Ojentaudu yläviistoon vastakkaiselle puolelle. Katse seuraa
kiertoa. Toista kummallekin puolelle viisi kertaa.

ALOITETAAN! Jumppa tehdään istuen. Ota tukeva asento
ja suorista ryhti pyöräyttämällä hartiat kerran taakse. Toista
kolmen liikkeen sarja kolme kertaa.

RINTAKEHÄN AVAUS. Avaa rintakehää loitontamalla

kädet sivuille kiertäen, kämmenet ylöspäin. Palauta kädet
rauhallisesti lähtöasentoon. Toista kymmenen kertaa.

Lisää liikkeitä KotiTV:ssä
KOTITV TARJOAA liikunnallista etäkuntoutusta,
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HARTIOIDEN NOSTO JA KIERTO. Kierrä ylävartalo oikealle. Nosta

hartiat ylös ja kierrä ylävartaloa hartiat ylhäällä vasemmalle. Laske hartiat
alas ja palaa keskelle. Toista viisi kertaa. Tee samat liikkeet, mutta aloita
nyt kiertämällä ylävartalo oikealle. Toista samoin viisi kertaa.

Asiantuntijana fysioterapeutti Sini Välilä fysiatrian poliklinikalta.

Leikkaa talteen

virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria
ja opetuksellista sisältöä televisiossa. Katso
kanavatiedot kotitv.fi ja osallistu harjoitteisiin
kotisohvalta tai seuraa suoraa lähetystä arkisin
kello 11–13 nettisivuilta.

Henkilökuva

TEKSTI Maiju Junko KUVA Vesa Saivo

Ikäihmisten
oikean lääkityksen
portinvartija
Neurologian ylilääkäri Juha Puustisen, 40,
työviikossa on sopivassa suhteessa opetusta,
tutkimusta ja ennen kaikkea käytännön potilastyötä.
VALKOLAKKISENA Juha puntaroi

uraa opettajan ja lääkärin välillä.
Lääketiede vei voiton, mutta Turun
yliopiston neurologian ja Helsingin
yliopiston kliinisen lääkehoidon
dosentuurit tarjoavat myös mieluisaa
opetus- ja tutkimustyötä. Väitöskirjassaan vuonna 2014 hän tutki ikäihmisten unilääkkeiden liikakäyttöä ja
vierotusta.
– Tulokset voitiin siirtää suoraan
unettomuuden käypähoitoon. Kansalaisten ja lääkärikunnan asenteet ovat
muuttuneet ja tietotaito lisääntynyt,
mutta edelleen iäkkäiden lääkitykseen
tulee kiinnittää huomiota. Liikaa ei
kannata lääkitä.
Juha on erityisen ylpeä Satasairaalan roolista suunnannäyttäjänä farmasian tutkimuksessa ja potilaan lääkehoidossa.
– Lääkkeiden yhteiskäytön riskit
pitää tunnistaa. Ammatti-ihmisten ketju
seuraa potilaan lääkitystä kokonaisuutena ja yhteisvaikutusta päivystyksessä,
osastolla, jatkohoitopaikassa ja apteekissa. Meillä neurologian osastollakin
on oma kliininen farmaseutti, joka on
tärkeä osa hoitotiimiä.
SATASAIRAALA tuli tutuksi jo kandina

ja neurologian erikoistumisvaiheessa.
Muutaman Tyksin ja Turun yliopiston
opetusvuoden jälkeen hänet valittiin
neurologian erikoislääkäriksi, sitten
osastonylilääkäriksi ja vuonna 2021
ylilääkäriksi. Neurologian yksikössä
työskentelee satakunta osaajaa.

– Nautin työstäni. Saan olla mukana
mielenkiintoisissa tutkimuksissa
väitöskirjaohjaajana. Tärkeintä
kuitenkin on tavata ja hoitaa potilaita.
Näin pystyn ylläpitämään lääkärin
taitojani parhaalla mahdollisella
tavalla.
Hän muistuttaa, että ikäihmisen aivoterveyteen vaikuttavat monet asiat. Lohdullista
kuitenkin on, että esimerkiksi dementiariskiä voi
tietoisesti pienentää omilla
elämäntavoilla.
– Aivot pitävät mukavista asioista, tee siis niitä.
JATKA LAUSETTA:
Nauti läheistesi seurasta.
Muista riittävä lepo ja
Tällä hetkellä innostun
liikunta. Pidä ruokavaliosi
auringosta ja avoautolla
ajelusta kauniina iltana.
kasvispainotteisena, älä
tupakoi.

Harva tietää,

JUHA ULKOILEE mielel-

että kodin valintaan vaikutti
avara tila, jonne sain flyygelin.

lään kotikulmillaan Porin
Viikinäisissä. Lähilammen
sillalla voi ihailla maisemaa
ja seurata muuttolintujen
puuhia. Elämän tärkeitä
asioita ovat kuusivuotias
tytär Johanna ja miesystävä
Antti. Irtiottoa arjesta tarjoaa myös
musiikki. Siitäkin hänellä on tärkeä
tutkimusvinkki.
– Turussa ja Helsingissä tehtiin iso
aivoinfarktitutkimus. Se osoitti aukottomasti, että mielimusiikkia kuuntelemalla saadaan paljon paremmat
kuntoutustulokset.

Uusi taitoni on

työn ja vapaa-ajan
rajaaminen entistä
paremmin.
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Kuulo

Kuuluu
hyvää!
TEKSTI Maiju Junko KUVITUS Joonas Mäki

Kuulokoje on ihmelaite minikoossa.
Se vahvistaa ja jäsentelee ääntä miellyttäväksi.
Mutta mihin kaikkeen laite taipuu? Asiantuntija
vastaa kuuteen kuulokysymykseen.
MIKSI KUULO HEIKKENEE
IÄN MYÖTÄ? MITÄ?

NEHÄN OVAT RUMIA JA
VINKUVATKIN VIELÄ. VAI?

Eletty elämä vaikuttaa kuulon
kehitykseen. Yleensä kuulonaleneminen alkaa vähitellen jo
keski-iässä, mutta sen huomaa
vasta, kun lähipiiri alkaa huomautella. Televisio ja radio
pauhaavat, et kuule ovikelloa
eikä juttukaverin sanoistakaan
saa selvää.

Kuulokoje on pienikokoinen,
korvaan tai korvan taakse
asetettava huomaamaton,
henkilökohtainen apuväline.
Entisaikaan kojeissa oli takaisinkiertoa, mutta nykykojeissa erittäin harvoin.
Vinkuminen johtuu yleensä
siitä, että korvassa on vaikkua
tai kuulokoje on huonosti
paikallaan.

TUOKO KOJE
KUULONI TAKAISIN?

Kuulokoje jäsentelee puhetta
ja taustahälyä niin, että ääni
kuulostaa miellyttävältä.
Pitää kuitenkin muistaa, että
kuulokoje on apuväline, se
ei tee sinusta normaalikuuloista. Vaivaa on kuitenkin
turha peitellä tai hävetä. Joka
kolmannen ikäihmisen kuulo
on alentunut. Kuulon kuntoutuksessa jäljellä olevaa hermostoa vilkastutetaan. Saat
apuvälineet käyttöösi, säilytät
puheenerotuskykysi mahdollisimman pitkään ja elämänlaatusi paranee.
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OMAHUOLTO? MITÄ
SE TARKOITTAA?

Kuulokoje on arkinen apuväline. Käytä päivät ja ota
illalla pois. Yön ajaksi kannattaa avata paristokotelon kansi.
Silmälasien tapaan myös
kuulokojetta pitää puhdistaa
säännöllisesti. Huolla osat
ohjeiden mukaan, älä kastele.
Huolehdi myös omien korviesi puhtaudesta, sillä vaikkutulppa heikentää kuulemista
ja aiheuttaa kojeen vinkumista. Tarkista myös paristot.
Kun teet ohjeiden mukaisen

omatoimihuollon, koje palvelee moitteettomasti.
MITÄ TÄLLAINEN
IHMELAITE SITTEN MAKSAA?

Pääsääntöisesti asiakkaalle
sovitetaan kuulokoje yksilöllisesti kumpaankin korvaan.
Kannattaa siis käyttää aina
kojetta molemmissa korvissa.
Laitteen arvo on ominaisuuksista riippuen 1 000–3 000
euroa, mutta Satasairaalasta
juuri sinulle säädetyn ja asennetun kojeen saat poliklinikkamaksun hinnalla käyttöösi.
Muistathan. Kuulokoje on
apuvälinelaina, vähän kuin
kirjaston kirja. Jos hukkaat sen
tai et hoida sitä hyvin, joudut
korvaamaan aiheuttamasi
vahingot.
SAAKO KOJEESEEN NETIN
TAI MUITA HIENOUKSIA?

Tekniikka kehittyy huimaa
vauhtia. Kojeiden koko pienenee, mutta automatiikka
kasvaa. Kojeet pystyvät tunnistamaan puhetta taustahälystä

todella tarkasti. Lisälaitteet helpottavat elämää. Kännykän tai
television voi liittää bluetoothilla joihinkin kuulokojemalleihin ja ladattavat kuulokojeet
tekevät tuloaan jo julkisellekin
puolelle. Joihinkin kuulokojeisiin saa myös kaukosäätimen,
jolla voi säätää kuulokojeen eri
toimintoja kätevästi.
Asiantuntijana kuntoutusohjaaja Kaija Kauppi.
KAIJAN VINKKI LÄHEISILLE

Älä huuda huonokuuloiselle.
En kuule tarkoittaa useimmiten En saa selvää. Siksi
rauhallinen puhetapa, selkeä
artikulointi ja katsekontakti
auttavat usein paremmin kuin
äänen korottaminen.

Oma aika

Ristikko
Anna aivoillesi hyvää tekevä huoltohetki – ratkaise ristikko.
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Mistä haluaisit lukea?
Mistä haluaisit lukea?
Kirjoita meille, ja kerro sinua
kiinnostavasta aiheesta,
josta lukisit mielelläsi
Satasairaala-lehdestä.

Vesa Saivo

Sanna Lindqvist-Vesa saapui aamulla
sairaalaan kilpirauhasleikkaukseen. Kymmenen tuntia
myöhemmin
Seurasimme potilaan matkaa päiväkirurgian hän pääsi kotiin.
osastolla aamusta
kotiutumiseen.

V

iime kesänä Sanna
Lindqvist-Vesa, 41,
hakeutui lääkäriin.
Kurkussa oli
ollut häiritsevää
palan tunnetta. Kaulan alueella
olevat imusolmukkeet tutkittiin
ultraäänellä.
– Kävikin ilmi, että toinen
kilpirauhanen on suurentunut.
Tämä selvisi ihan sattumalta,
Sanna muistelee.
Kyseessä oli struuma,
joka vaatisi leikkaushoidon.
Nyt, muutamia kuukausia
myöhemmin, kirurgi Eeva-Liisa
Sävelä tekee Sannalle kilpirauhasen osapoiston.
– Asiakaskokemuksesta puhutaan
meilläkin paljon. Potilaan oloon
pyritään vaikuttamaan myönteisellä
tavalla, jotta hoidosta jäisi hyvä

Tiukkaa keskittymistä leikkaussalissa.
Kirurgi Eeva-Liisa Sävelä ja instrumenttihoitaja Eeva Yli-Rantala
ovat
tekemässä Sanna Lindqvist-Vesalle
kilpirauhasen osapoistoa.
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kokemus. Lapsille klassinen
mieleenjäävä asia on jäätelö, jota
heille tarjotaan esimerkiksi kitarisaleikkauksen jälkeen, Westergård
sanoo.
TOIMIVA KETJU
ODOTUKSESTA HERÄÄMÖÖN

Sannan kivunhoito aloitettiin
esilääkityksellä ennen leikkausta.
Odotustilassa hän viestii vielä
tilanteesta kotiin ja saa matkaan
tsempit läheisiltä. Odottavan aika

Päiväkirurgisella osastolla
laita varten, sanoo sairaanhoitaja
tehdään nimensä mukaisesti
Minna Westergård.
ennalta sovittuja leikkauksia
Jokainen potilas kohtaa
päiväaikaan. Potilas saapuu
päiväkirurgian osastolla samat
osastolle aamulla ja kotiutuu
vaiheet.
tavallisesti saman päivän aikana
– Prosessi on tarkkaan
iltakuuteen mennessä. Sannan
hiottu. Fast track eli nopeutetun
leikkauspäivä alkoi kello 8.30
kirurgisen hoidon päivinä
vaatteiden vaihdolla ja sairaansappileikkauksia on viisikin
hoitajan alkuhaastattelulla. Tässä
peräkkäin. Hoitoketjun jäsenet
vaiheessa jokaista potilasta
tietävät tarkalleen, mitä tehdä
jännittää.
missäkin vaiheessa.
– Oikeanlainen tieto luo
Hoitajat ja leikkaavat lääkärit
turvaa. Varmistamme potilastyöskentelevät ammattitaidolla
turvallisuuden ja lievennämme
ja vahvalla rutiinilla. Potilaalle
jännitystä, jota ihan jokainen
tilanne ja kokemus on aina
kilpirauhasen osapoistoa.
leikkausvuoroaan Mieli
ehtii odotustiainutkertainen, mikä kohtaamituntuu pitkältä. odottava
– Kilpirauhasleikkauksesta vaativan
kokee. Me olemme
täällä poti-tunteita.
sissa aina huomioidaan.
lassa tuottaa pelonsekaisia
tekee äänihermon läheisyys operoitaLeikkaava lääkäri tapaa potilaansa
valla alueella, toteaa Sävelä.
vielä ennen h-hetkeä.
H-hetki koittaa. Leikkauksen
– Niin kauan on hyvä, kun potilasta
valvova hoitaja Loviisa Ojansivu 5
muisjännittää enemmän kuin minua,
Viiden
kutsuu Sannan leikkaussaliin.
tuttaa gastrokirurgian erikoislääkäri
ammattilaisen hoitotiimi on valmiina
Eeva-Liisa Sävelä Sannalle.
olisi
tekemään työnsä, jotta Sannan
Kilpirauhasleikkauksia tehdään
jatkossa helpompi hengittää.
päiväkirurgiassa muita operaatioita
Kolmen tunnin kuluttua kirurgi
harvemmin. Tyypillisimpiä ovat
tarkistapaa potilaansa heräämössä
sekä
sappileikkaukset
ja
nivustyrätaakseen, että ääni kulkee leikkauksen
lapsilla kitarisan poistot ja korvien
jälkeen normaalisti.
putkitukset. Sävelällä on vatsaelinkitodeta.
– Kulkee, voidaan tyytyväisinä
myös
rurgian lisäksi erikoisosaamista
Yksi
Kuudelta Sanna lähtee kotiin.
kilpirauhaskirurgiaan. Työpäivän
leikkaus on jälleen mennyt hyvin.
aikana hän saattaa tehdä neljäkin

”On aina potilaan
etu, että hän
pääsee liikkeelle
mahdollisimman
pian leikkauksen
jälkeen.”
Eeva-Liisa Sävelä,
gastrokirurgi

Lähetä sähköposti otsikolla ”Juttuvinkki”
osoitteeseen viestinta@satasairaala.fi
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Saitko kaikki oikein? Tarkista tästä.
Jos et halua nähdä vastauksia,
peitä tämä kohta.

TEKSTI Milla Majander KUVAT

Aamulla leikkaukseen,

illaksi kotiin

osuus on turvata potilaan
Kilpirauhasleikkauksen vaativin
operoidaan lähellä
äänihuulten toiminta, sillä toimenpiteessä tämän monitorin
seurataan
äänihermoa. Sen koskettamista
instrumentilla aiheuttaa
avulla. Äänihermon koskettaminen
mihin osui.
äänen, josta kirurgi tunnistaa,

kertaa
Leikkaava kirurgi Eeva-Liisa Sävelä
kanssa, mitä on luvassa.
protokollan mukaisesti Sannan
koska se on suurentunut
– Vasen kilpirauhanen poistetaan,
jälkeen seurataan, häiriinja painaa kaulassa. Toipumisen
vai tarvitaanko siihen
tyikö kilpirauhashormonin tuotanto
ovat sulavat eikä haavakivun
jatkossa lääkitystä. Ompeleet
on kaksi viikkoa.
pitäisi olla kovaa. Sairauslomaa

KELLO 9.15

Sanna odottaa kutsua leikkaussaliin.
olen ja tunnen olevani
– Jännittää. Hyvällä mielellä silti
ennen leikkausta.
hyvissä käsissä, Sanna sanoo

”Kipua hoidetaan ennalta
ja leikkauksen jälkeen.”

KELLO 9.35

Seuraava lehti ilmestyy loppuvuonna 2022.

Sannaa valmistellaan
häntä
leikkaukseen. Ennen nukutusta
kertomaan
pyydetään vielä omin sanoin
syy.
henkilötunnus ja leikkauksen
takaava
Tämä on potilasturvallisuutta
vaihe joka leikkauksessa. Anestesialääkäri
ja
Lea Suominen nukuttaa potilaan,
(kuvassa)
anestesiahoitaja Jaana Lindgren
sekä
huolehtii nukutuksen ylläpidosta
herkeäseuraa potilaan elintoimintoja
päällä
mättä läpi leikkauksen. Potilaan
jäähtyy
on lämpöpeitto, sillä ihminen
nukutuksen aikana.

KELLO 10.20

Leikkaussalissa kirurgin,
anesanestesialääkärin, instrumentti-,
on
tesia- ja valvovan hoitajan yhteistyö
on paikalla
saumatonta. Satasairaalassa
tarpeen
aina erikoislääkäreitä, joita voi
mukaan konsultoida leikkauksenkin
aikana. Kilpirauhasleikkaus kestää
tyypillisesti noin tunnin.

KELLO 10.45
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KELLO 13.40 Hereillä jälleen. Leikkaus

vointia
on onnistuneesti ohi ja potilaan
seuraillaan heräämössä. Sairaanhoitaja
yleisvointia
Tiia Syrjälä tarkkailee Sannan
käydään
ja hoitaa kipua. Kotihoito-ohjeet
mukaansa
läpi yhdessä. – Potilas saa ohjeet
tietoa
myös kirjallisena. Kaikkea kerrottua
jälkeen
ei mitenkään voi leikkauksen
muistaa, Syrjälä sanoo.

Lyhyt aika
sairaalassa
on potilaan etu
SUUNTA erikoissairaanhoidossakin
on se, että ihminen on sairaalassa
mahdollisimman vähän aikaa.
Leikkausmenetelmät, anestesiatekniikka ja kivunhoito ovat kehittyneet
niin paljon, ettei potilaan välttämättä

tarvitse jäädä yöksi sairaalaan
seurantaan. Päivä- ja lyhytjälkihoitoinen
kirurgia ovatkin lisääntyneet.
– On aina potilaan etu, että hän

pääsee liikkeelle mahdollisimman
pian leikkauksen jälkeen, Eeva-Liisa
Sävelä sanoo.
Kotona yöpymistä suositaan potilaslähtöisesti kaikin keinoin. Päiväkirurginen potilas kotiutuu tavallisesti
sairaaviimeistään 12 tunnin kuluttua
laan saapumisesta.
– Kotiin pääsee, mikäli henkilövakaaksi,
kunta arvioi potilaan voinnin
kotiin
potilaalla on aikuinen saattaja
ja kotona aikuinen seurana seuraavaan aamuun asti. Potilasturvallisuus
on aina ytimessä.
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Jokainen meistä on
erikoistunut sinuun.
Tutkimme, parannamme ja hoidamme sairauksia
sekä edistämme elämänlaatuasi ja hyvinvointiasi.
Palvelemme sinua ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.

#sinunsatasairaala #meidänsatasairaala #töihinsatasairaalaan

satasairaala.ﬁ

