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Lyhyt alustus rakkosyövästä 

• Suomessa vuosittain n. 1300 uutta rakkosyöpää, joista 80% miehillä.

• Miesten neljänneksi yleisin syöpä.

• Riskitekijät: TUPAKOINTI, teollisuuden kemikaalit (pieni merkitys, 

hyvä työhygienia).

• Oireet: Kivuton verivirtsaisuus. Osalla virtsaamiskipua, kirvelyä ja 

tihentynyttä virtsaamistarvetta.

• Toteaminen: tärkein kystoskopia. Muut: virtsan irtosolututkimus, TT-

urografia, UÄ

28.11.2021

Lähde: Duodecim 2019 



Rakkosyövän luokituksen 

vaikutus hoitoon

• Moninainen tauti ja vaihteleva 

ennuste -> ennen hoidon valintaa 

pyritään mahdollisimman tarkkaan 

levinneisyysluokitukseen ja 

patologin määrittelemään 

kudosluokitukseen.

• Hoidon kannalta tärkeää on jako 

limakalvoon rajoittuviin pinnallisiin 

kasvaimiin ja lihaskerrokseen 

tunkeutuviin (invasiivisiin) 

kasvaimiin.

• Rakkosyövän toteamishetkellä 75-

80% kasvaimista on pinnallisia.
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Pinnalliset 
syövät



Pinnallinen rakkosyöpä

• Pinnallisessa hyväennusteisessa rakkosyövässä hoitona on 

virtsaputken kautta tapahtuva kasvaimen poisto höyläyksellä = 

TURB (transuretral resection of the bladder).

• Toimenpiteen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen virtsarakkoon 

annettava kertaluonteinenlääkehuuhteluhoito vähentää kasvaimen 

uusiutumisriskiä.

• Suuremman uusiutumisriskin omaavissa pinnallisissa kasvaimissa 

potilaita hoidetaan leikkaushoidon jälkeen toistuvilla 

rakonsisäisillä huuhteluhoidoilla 6-36 kk ajan.
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Valmistelut ennen potilaan saapumista
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Valmistelut aloittaa 
viimeistään yövuoro. 

Varataan saliin tarvittavat 
laitteet, instrumentit ja 

tuet.

Tutustutaan potilaan 
papereihin. 

Tavarat valmiina 
puudutusta varten.

Pesupöytä valmiina. 
Värillinen dermades selän 

pesuun. Desinfektol H 
genitaaleille.



Salin varustus
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Salin varaustus
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Potilas saapuu

• Anestesiahoitajan saadessa raporttia, autetaan potilas leikkaustasolle 
ja aloitetaan valvontalaitteiden kytkentä.

• Kun kaikki ovat kuulolla kysytään potilaalta:

– henkilöllisyys, joka tarkistetaan rannekkeesta ja koneelta. 

– tehtävä toimenpide, jota verrataan lesuun.

– allergiat, verenohennuslääkkeet ja proteesit.

• Autetaan anestesiahoitajaa tipan laitossa yms.

• Anestesialääkärin tullessa saliin käydään läpi koko alkutarkistus.
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Puudutuksen jälkeen

Passari:

• Leikkausasennon laitto

• Pesu: alavatsa ja genitaalit 
limakalvoystävällisellä 
pesuaineella

• Piuhojen yhdistäminen 
koneisiin: diatermia, valo, 
kamera, huuhtelupumppu, 
imu.

Instrumenttihoitaja:

• Pöydän kattaminen ja 
välineistön kokoaminen

• Peittely
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Käytettävä välineistö
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Huuhtelupumpun 
letkut: ulos ja sisään

Resektoskooppi, 
työskentelyosa ja 

optiikka
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Kirurgin saapuessa
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Leikkauksen aikana
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Rakkotuumori

Höyläyksen jälkeen

Höylätään

Rakkotuumori sinivalossa



Tehtävät leikkauksen lopuksi

Tarkistuslista!

Instrumenttihoitaja

• Sytostaatin ja katetrin sulkijan ojentaminen

• Välineistön ja peittelyn purku

• Välineistön vienti välinehuoltoon ja PAN-
purkki PADilaan

• Siivouksen tilaus

Passari

• Hoitosuunnitelman ja lesun kirjaukset 
loppuun

• Piuhojen irroitus

Yhdessä

• Leikkausasennon purku

• Potilaan yhdistäminen siirtomokkulaan

• Potilaan siirto leikkaustasolta omaan sänkyyn 
ja heräämöön (erityisjätelaatikko mukaan)
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Urologia parhaimmillaan: 

Joukkuepeliä
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Lähteet

• Duodecim 2019. Virtsarakon syöpä. Saatavilla: www.terveyskirjasto.fi/dlk00638
Luettu: 14.11.21

• Kuvat: Merja Jutila, paitsi 

– Kuva ID-rannekkeesta: https://www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/leikkaukseen-
tulijalle/leikkausp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4/valmistelut-sairaalassa

– Kuva kirurgisesta tarkistuslistasta: WHO. Saatavilla: 
www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-
safety/research/safe-surgery/tool-and-resources

– Kuva rakkosyövän luokituksesta: Virtsarakkosyöpä (duodecimlehti.fi)

– Huuhtelupumpun kuva: SynMed Medicinteknik AB. Saatavilla: 
www.synmed.se/ENDO-P.htm

– Leikkausasento: Steris Healthcare. Lithotomy Position. Saatavilla: 
www.steris.com/healthcare/knowledge-center/surgical-
equipment/complete-guide-to-patient-positioning

– NaCl-pussi: B.Braun. Saatavilla: 
www.bbraun.com.au/en/products/b/sodium-chloride-0-9-b-braun0.html
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Kiitos mielenkiinnosta!
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