
Päivitetty 28.2.2019 

 

 

Kiertävän erikoistuvan lääkärin opas 

 

HUS Sydän- ja keuhkokeskus   

Sydän- ja rintaelinkirurgian jakso 

Meilahden sairaala 

2019 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 2 

 
SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Sydänkirurgian linja ja Yleisthoraxkirurgian linja 

2. Käytännön asioita 

3. Yhteystietoja 

 

4. Sydänkirurgian linja 

4.1. Päiväohjelma 

4.2. Osastotyöt 

4.3. Poliklinikka 

4.4. Leikkaussalitoiminta 

4.5. Koulutusjakson tavoitteet 

 

5. Yleisthoraxkirurgian linja 

5.1. Päiväohjelma 

5.2. Osastotyöt 

5.3. Poliklinikka 

5.4. Leikkaussalitoiminta 

5.5. Koulutusjakson tavoitteet 

 

6. Esitelmät 

 

7. Päivystys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Sydänkirurgian linja ja yleisthoraxkirurgian linja 

 

Meilahden sairaalan HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa leikataan HUS-alueen kaikki sy-

dänkirurgiset potilaat ja yleisthorax- ja ruokatorvikirurgiset potilaat. Lisäksi yksikköön on keski-

tetty valtakunnallisesti mm. kaikkien aikuispotilaiden sydän- ja keuhkonsiirtoleikkaukset. Sy-

dänkirurgian linjalla tehdään vuosittain n. 1900 leikkausta, joista varsinaisia sydänleikkauksia 

on 1200 – 1300.  Yleisthoraxkirurgisia toimenpiteitä tehdään n. 1000 leikkaussalissa sekä n. 

1000 endoskopiayksikössä. Sydänkirurgian linjalla työskentelee 15 erikoislääkäriä ja 2-3 eri-

koistuvaa lääkäriä. Yleisthoraxkirurgian linjalla työskentelee 6 erikoislääkäriä ja 3-4 erikoistu-

vaa lääkäriä. 

 

Sydänlinjalla on käytössään yksi vuodeosasto tornisairaalassa osasto M10 A+B sekä sydän-

teho-osasto M2A (Meilahden sairaala 2. krs.). Osastolla M10 hoidetaan pääsääntöisesti sy-

dänkirurgisia ja sydän- ja keuhkonsiirtopotilaita. Yleisthoraxkirurgian linjan osasto M11 A+B, 

jossa hoidetaan pääsääntöisesti kaikki yleisthorax- ja ruokatorvikirurgiset potilaat. Kaikki sy-

dänleikatut potilaat siirretään leikkaussalista vähintään ensimmäiseksi postoperatiiviseksi vuo-

rokaudeksi sydänteho-osastolle M2A. Tehohoitoa vaativat yleisthorax- ja ruokatorvikirurgiset 

potilaat hoidetaan pääsääntöisesti tehovalvontaosastolla M20 (Meilahden sairaala 2. krs). 

 

Kummassakin linjassa on jatkuvasti 1-2 kiertävää erikoistuvaa lääkäriä suorittamassa kirurgian 

runkokoulutukseen kuuluvaa kahden kuukauden sydän- ja rintaelinkirurgian jaksoa. Yleensä 

kiertävät erikoistuvat lääkärit ovat kuukauden sydänkirurgian linjalla (osasto M10) ja kuukau-

den yleisthoraxkirurgian linjalla (osasto M11), mutta tarvittaessa tästä voidaan poiketa. 

 

Tämän oppaan tavoitteena on helpottaa orientoitumista linjojemme toimintaan. 
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2. Käytännön asioita 

 

Puhelimen ja kulkuavaimen saat klinikkasihteeri Merja Häkliltä (Meilahden tornisairaala 10. 

krs, huone P10.013). Pukukaapin avain haetaan Avainpalvelusta, Stenbäckinkatu 9. Työvaat-

teet (leikkaussaliasusteet, lääkärintakit) saat pukuhuoneesta. Pukuhuoneen sijainti riippuu 

vapaiden lukittavien pukukaappien tilanteesta. Koulutukseen liittyviä asioita hoitaa sihteeri 

Nina Junttila (tornisairaala 15. krs, huone P15.004). 

 

3. Yhteystietoja 

Sydänkirurgian linja 

 

Tatu Juvonen, professori, vastaava ylilääkäri, linjajohtaja p. 7023054 

Ulla-Stina Salminen, dosentti, osastonylilääkäri, p. 60633 

Karl Lemström, professori, koulutuksen vastuuhenkilö, p. 62281 

Mika Laine hallinnollinen ylilääkäri, Sydän- ja Keuhkokeskus, p. 69008 

Merja Häkli, toimistosihteeri / yleiset käytännön asiat, p. 62417 

Nina Junttila, toimistosihteeri / koulutukseen liittyvät asiat, p. 60631 

Simo Syrjälä, erikoistuva lääkäri (vanhin) p. 62287 

Kati Leino, sydänpotilaiden yhteyshoitaja, p. 60662 

Sydänkirurgian konsultti, p. 60314 

Osasto M10 A+B, p. 72287  

Osasto M2A (sydänteho), p. 72333 

Leikkaussalin ”lennonjohto”, p. 76460, 76462 

 

      Yleisthoraxkirurgian linja 

 

Jari Räsänen, dosentti, vastaava ylilääkäri, linjajohtaja p. 62279 

Harri Tulla, osastonylilääkäri, p. 7023053 

Merja Räsänen, thoraxpotilaiden yhteyshoitaja, p. 61673 

Thx-kirurgian konsultti, p. 62289 

Osasto M11 A+B, p. 72289 

Leikkaussalin ”lennonjohto”, p. 76460, 76462 
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4. Sydänkirurgian linja 

4.1. Päiväohjelma 

 

Aamumeeting 

MA: Aamumeeting, Leikkausosasto, luentosalin takaosa 1 krs (klo 8:00) 

TI: Yhteismeeting kardiologien kanssa, RTG, demonstraatiohuone 1 krs  (klo 8:00) 

KE: Leikkausosasto, luentosalin takaosa 1 krs (klo 8:00) 

TO: Kinkerit, huone P15.006, 15 krs (klo 8:00) kesällä tauko, jolloin kokoustila kuten ke 

PE: Perjantaimeeting, huone P15.120, 15 krs (klo 8:00). Meetingin jälkeen läppämeeting sa-

massa paikassa klo 9.00 – 10.00.   

Aamumeetingin jälkeen alkaa osastokierto. Osastokierrosta vastaavat viikoittain osastovas-

taaviksi nimetyt erikoislääkärit. Sydänkirurgisessa sijoituksessa olevat kiertävät erikoistuvat 

lääkärit ovat velvoitettuja osallistumaan osasto M10:n aamukierrolle. Leikkaukset alkavat päi-

västä riippuen klo 8.45 - 10.15. Leikkausten aloitusaika on nähtävissä osaston ilmoitustaululla 

olevasta päiväohjelmasta. Leikkaussaliin ei kirurgeja soiteta erikseen.   

 

4.2. Osastotyöt 

Osastotyö: 

Kierto alkaa aamumeetingin jälkeen. Käynnistä kiertokärry etukäteen. Kierrolla kirjaukset mää-

räysosioon, lääkitysmuutokset tehdään suoraan lääkelistalle, jos mahdollista. 

 

Marevan: Määrätään päivittäin eriliselle listalle, joka on kansliassa ja valmis n. klo 12. INR pi-

detään alle 1.7, kunnes MCE (väliaikaiset tahdistinelektronit) poistettu. 

THX-RTG: Katsotaan yhdessä jökön tai konsultin kanssa. 

Elinsiirto- ja apupumppupotilaiden hoidosta vastaavat elinsiirtoryhmän kirurgit 

 

Kotiutuville potilaille: 

Kardiologi tekee kaikille sydänleikatuille kardiologin loppuarvion ja suunnittelee kotilääkityksen 

sydänlääkkeiden osalta. Osastolle sijoitettu erikoistuva lääkäri tekee reseptit. 

 

Kipulääkityksen määrää kirurgi: yleensä Tramal + Paracetamol. Vatsansuojaksi So-

mac/Nexium 1 kk ja tarvittaessa jatko.  

 

Tehdään Marevan kortti. 

 

Antibiootit määrää kirurgi, tarvittaessa infektiokonsultaatio.  
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Tarvittavat lausunnot ja todistukset (SVA 3 kk voi tehdä pohjalle Lääkärintodistus A, kun lisä-

selvitykseen sydänkirurginen leikkaus). Ajokielto 2 kk merkitään epikriisiin, mikäli leikkaus teh-

ty sternotomiateitse. Mikäli jätät automaattisen lääkelistan epikriisiin, varmista että se on ajan-

tasainen. Koska lääkelistan päivitykset tulevat usein myöhässä, on suotavampaa sanella ko-

tiutumisvaiheen lääkelista. Siirtoepikriisiin voi laittaa tekstin: ”lääkitys erillisen lääkelistan mu-

kaan”. Tämän potilas saa mukaansa. 

 

II-assistentti: 

Katso kanslian seinältä missä leikkauksessa olet. Ilmoittaudu ennen leikkauksen alkua saliin ja 

anna nimesi ja puhelinnumerosi. 

 

Kysy herkästi, jos mietityttää. Konsultin puhelin 60314. 

 

4.3. Poliklinikka 

Perjantaisin on aorttapoliklinikka, jota pitää erikoistuva lääkäri (kirurgian poliklinikka, 3 krs, 

huone 7). Potilaat ja kuvantamistutkimukset käydään edeltävästi läpi yhdessä erikoislääkärin 

kanssa (Mikko Jormalainen, p. 62282). Leikkauspäätökset ja suunnitelman potilaiden jatko-

seurannasta tekee erikoislääkäri. Poliklinikalla käy potilaita myös jälkikontrolleissa.  

 

Torstaisin kirurgian poliklinikan toimenpidehuoneessa sydänkirurgian jökö vaihtaa tahdistin-

generaattoreita klo 8.45 alkaen.  

 

4.4.Leikkaussalitoiminta 

Sydänleikkauksia on arkipäivisin 4-5 kpl (leikkaussalit 1-4). Seuraavaan viikon leikkauslistat 

tehdään keskiviikkoaamuna. Kiertävän erikoistuvan lääkärin osallistuminen seuraavan viikon 

leikkauksiin on hyvä sopia jo edellisellä viikolla listaa tehtäessä, jolloin esimerkiksi päivystys-

vapaat voidaan huomioida. Tyypillisimpiä sydänkirurgisia leikkauksia ovat sepelvaltimoiden 

ohitusleikkaus, aorttaläppä-, mitraaliläppäleikkaus ja näiden yhdistelmät sekä eteisvärinän 

kirurginen hoito muun sydänleikkauksen yhteydessä. Myös torakaaliaorttaan kohdistuvat leik-

kaukset tehdään sydänkirurgisessa yksikössä. 

 

4.5. Koulutusjakson tavoitteet 

Koulutusjakson tavoitteena on tutustuttaa kiertävä erikoistuvan lääkärin tavallisimpien kirurgi-

sesti hoidettavien sydänsairauksien etiologiaan, oirekuvaan, diagnostiikkaan, operatiiviseen ja 

perioperatiiviseen hoitoon ja jatkoseurantaan. Sydänkirurgiset leikkaukset tehdään useimmiten 

sydän-keuhkokonetta apuna käyttäen. Kiertävä erikoistuva lääkäri toimii sydänleikkauksissa 

pääsääntöisesti 2. assistenttina. Koulutusjaksolla kiertävän erikoistuvan lääkärin tehtäviin kuu-

luvat kokemuksen salliessa laskimon (vena saphena magna) irrottaminen siirteeksi ja ster-
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notomia erikoislääkärin ohjaamana. Sydänkeuhkokoneen toimintaperiaatteeseen perehtymi-

nen ensin omatoimisesti ja myöhemmin leikkaustilanteessa on suositeltavaa. 
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Yleisthoraxkirurgian linja 

 

4.3. Päiväohjelma 

Oppimisen kannalta on tärkeätä osallistua osastokierrolle, minkä erikoislääkäri tekee usein 

aamuisin klo 8.00 alkaen. Tiistai-aamuisin klo 8.00, M11 neuvotteluhuoneessa, käydään läpi 

seuraavan viikon leikkauslista ja keskustellaan yhteisistä asioista sekä ongelmapotilaista. Tho-

raxkirurgien, keuhkolääkäreiden, onkologien ja patologien yhteinen ns. onkologien meeting on 

maanantaisin ja perjantaisin klo 13.15 radiologian yksikössä (Meilahden sairaalan 1. krs, de-

monstraatiohuone 1). Tähän meetingiin osallistuminen on pakollista.  

 

Käytännön asioissa voi kääntyä thoraxpotilaiden yhteyshoitaja Merja Räsäsen puoleen (p. 

61673). 

 

4.4. Osastotyöt 

Aamukierron aikatauluihin on perehdyttävä osaston erikoislääkäreiden kanssa! Kierrolla anne-

taan ohjeet erikoistuvien lääkäreiden vastuulla olevien sekä osaston tavallisten kirjallisten töi-

den (reseptit, konsultaatio- ja rtg-pyynnöt, kotiutuvien potilaiden epikriisit yms.), että hoidollis-

ten toimenpiteiden (tipan ja pleuradreenin laitot yms.) suorittamiseen. Jos osastolla työskente-

levien lääkäreiden määrä on hyvä, kierrolla hoidon sujuvuuden optimoimiseksi sairaalalääkäri 

tai erikoistuva tekee toisella liikutettavalla tietokoneella tarvittavat lähetteet. 

Lääkitykset: lääkäri tekee lääkityksen tarkistuksen päivittäin. 

Potilaan kotiutuessa lopullinen lääkitys tarkistetaan ja päivitetään Mirandan lääkityssovelluk-

sessa. Samoin merkitään järjestelmään esim. antibioottilääkityksen päättymisajankohta. Lop-

puarvioon tulee liittää viimeisin tarkistettu lääkelista. Potilaalle tulostetaan kotilääkekortti ja 

lääkäri varmista lääkekortin oikeellisuuden. Lääkekortissa tulee näkyä lääkkeen nimi ja lääke-

muoto, vahvuus, antoreitti, annos, ottoajankohta, käyttötarkoitus ja hoidon kesto.  Lisäksi lää-

käri kirjaa hoidon yhteenvetoon (epikriisi) kaikki potilaan käyttöön jäävät lääkkeet (ml. itsehoi-

tovalmisteet, luontaistuotteet ja ravintolisät). 

 

Kiireellisimmät työt tulisi tehdä ennen leikkausten tai poliklinikan alkua. Epäselvissä asioissa 

tulee herkästi konsultoida erikoislääkäriä. Ennen kotiinlähtöä on hyvä käydä vielä osastolla 

tarkistamassa, onko siellä tekemättömiä töitä. 

 

4.5. Poliklinikka 

Maanantaisin on erikoislääkäripoliklinikka (9.00 – 14.00; kir. pkl, 3. krs) sekä endoskopiapäivä 

ruokatorven diagnostisia ja hoidollisia toimenpiteitä varten (8.00 -14.00; endoskopiayksikkö, 3. 

krs). Sekä poliklinikka- että skopia-toimintaa on hyvä tulla seuraamaan. Tähystystutkimuksia 

tai toimenpiteitä on myös keskiviikkoisin klo 8-9 sekä torstaina klo 09-14. Tiistaiaamuisin klo 9 

on pkl:n toimenpidehuoneessa kaksi aikaa varattuna ns. Denver-dreenin laitoille.  
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Maanantaisin klo 8.30 – 14.00 on erikoistuvan lääkärin poliklinikka. Potilaat ovat pääsääntöi-

sesti thx-kirurgisia jälkikontrollipotilaita. Ongelmatapauksissa pitää aina kysyä neuvoa thx-

kirurgian puolen eriytyvän vaiheen erikoistuvalta lääkäriltä tai erikoislääkäriltä. 

 

4.6. Leikkaussalitoiminta 

Tiistaiaamuisin (klo 8.00 - 9.00) käydään läpi seuraavan viikon leikkauslista. Leikkauksiin ni-

metään aina kirurgit, mutta kaikkiin leikkauksiin koulutuksessa olevat ovat tervetulleita, vaikka 

nimi ei olisikaan listalla. Jotkut leikkaukset, kuten esimerkiksi ruokatorvi-resektiot ja mesoteli-

oomaleikkaukset kestävät koko päivän, joten tämä kannattaa huomioida etukäteen. Mikäli jou-

dut poistumaan kesken leikkauksen, tästä tulee keskustella hyvissä ajoin etukäteen leikkaavan 

lääkärin kanssa. 

 

4.7. Koulutusjakson tavoitteet 

Tavoitteena on tutustuttaa kiertävä erikoistuva lääkäri tavallisimpien yleisthorax-kirurgisten 

sairauksien etiologiaan, oirekuvaan, diagnostiikkaan, operatiiviseen hoitoon ja jatkoseuran-

taan. Perinteisesti jakson tavoitteena on ollut, että jokainen pääsisi tekemään tavallisen tora-

kotomia-avauksen ja oppisi/hallitsisi pleuradreenin laiton ja dreeni-hoidon käytännön toteutuk-

sen. Tapana on ollut, että ennen torakotomian tekemistä tulee suorittaa suullinen ”tentti” klini-

kan erikoislääkärille. Tarkoituksena on kerrata thoraxin alueen kandi-anatomian (keuhkoloh-

kot, tärkeimmät hermot, valtimot ja laskimot), thoraxin avaukset (esim. Fergusonin oppikirja, 

joka löytyy M11 erikoistuvien lääkäreiden huoneesta).  pleuradreenin laiton indikaatiot ja tek-

niikan sekä pneumothoraxin ja hemothoraxin hoitolinjat. Monet ovat myös opetelleet ohjatusti 

Denver-dreenin laiton. Gastroskopioita voi päästä tekemään erikoislääkärin kanssa oman ha-

lukkuuden mukaan, erityisesti maanantaisin klo 09:00 alkaen. Eri leikkaus- ja poliklinikkatoi-

menpiteiden oppimisen ja tekemisen suhteen oma aktiivisuus on avainasemassa. 

 

5. Esitelmät 

 

Erikoistuvat lääkärit pitävät kesäaikaa lukuun ottamatta sydän- ja thoraxkirurgisista aiheista 

esitelmiä noin 2-3 kertaa kuukaudessa torstaiaamuisin kello 8.00. Näitä ns. kinkereitä ohjaa 

professori Karl Lemström. Yleisönä ovat erikoistuvat lääkärit, klinikan kiertävät erikoistuvat 

lääkärit sekä amanuenssit. Tilaisuus on luonteeltaan keskusteleva. Kinkeriohjelman saat Nina 

Junttilalta. Kinkerien paikkana on Tornisairaalan 15. krs, neuvotteluhuone P15.006. 

 

Pääsääntöisesti esitelmiä pitävät jököt, mutta mikäli kiertävällä sairaalalääkärillä on esitelmä, 

niin materiaalin hankintaan ja esitelmän tekoon saat apua kinkeriohjelmaan merkityltä erikois-

tuvalta lääkäriltä. Lisäksi neuvoja ja lisätietoja voi kysyä klinikan erikoislääkäreiltä. Esitelmän 

pituus on noin 20 - 30 minuuttia. Esitelmän tulisi olla ”PowerPoint” -tyyppinen slideshow, koska 

kaikki esitelmät tallennetaan Sydän- ja keuhkokeskuksen tutkimus- ja opetuslinjan sivulle. 

https://hussote.sharepoint.com/sites/10488/Meetingesitykset/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10488%2FMeetingesitykset%2FSyd%C3%A4n%2D%20ja%20rintaelinkirurgia
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Kiertävän erikoistuvan lääkärin tulee toimittaa valmis esitelmä ohjaajalle ajoissa kommentoita-

vaksi. 

 

Sivuilla voi käydä katsomassa aiempia esityksiä ja käyttää näitä opiskelun apuna. Jo tällä het-

kellä aiemmat esitelmät kattavat laajalti sydän- ja thoraxkirurgian erikoisalaa.  

 

6. Päivystys 

 

Kiertävät erikoistuvat lääkärit päivystävät Meilahden sairaalan kirurgian ensiavussa. Päivys-

tyksiä tulee vähintään 2-3 kertaa kuukaudessa. Kyseessä on ns. raskas päivystyspiste. Päi-

vystysaika alkaa arkisin kello 15.30 ja viikonloppuisin tavallisesti kello 9.00. Ensiavussa päi-

vystää jatkuvasti kaksi kirurgia, toinen vähintään erikoislääkäri tai eriytyvän vaiheen erikoistu-

va lääkäri. Ensiapuun tulee yleis-, gastro-, verisuoni-, thorax- ja sydänkirurgisia sekä urologisia 

potilaita. Konsultaatiomahdollisuudet ovat kattavat.  

 

Päivystyspoliklinikalla on oma potilasmonitorijärjestelmä (Clinisoft). Tämän vuoksi on käytävä 

tutustumassa päivystyspoliklinikkaan ennen ensimmäistä vuoroa tunnusten toimivuuden var-

mistamiseksi. Tällöin saa selville pääpiirteittäin, miten päivystyspoliklinikalla toimitaan.  

 

Perehdytyksestä vastaa erikoistuva lääkäri Anna Nieminen anna.a.nieminen@hus.fi (puh. 

62547).  Hänen poissa ollessaan perehdytyksestä vastaa joku toinen tehtävään määrätty eri-

koislääkäri. Päivystyslistoja tekee erikoistuva lääkäri Tiina Vuorela tiina.a.vuorela@hus.fi  

(puh. 64641).   

 

 Päivystystoiveet syötetään suoraan Titania-päivystysjärjestelmään.  

 

Päivystyslistat löytyvät mm. EA-poliklinikalta, osastoilta ja leikkaussalista  

printattuina sekä HUS:in Intranetistä. 

 

Tarvittavista tietojärjestelmien käyttäjätunnuksista ym. saa tietoja Merja Häkliltä (62417). Päi-

vystysilmoitukset kirjataan Titania-järjestelmään. Arkisin päivystys loppuu  kello 8.00 aamura-

portin jälkeen. Ennen päivystysvapaalle lähtöä on aiheellista käydä vielä omalla osastolla näyt-

täytymässä ja ilmoittamassa vapaalle lähdöstä. 

mailto:anna.a.nieminen@hus.fi
mailto:tiina.a.vuorela@hus.fi
http://heln95.hus.fi:2000/publicframes.htm

