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❖ Potilas tulee kutsukirjeessä sovittuna aikana esikäynnille tai hänelle tehdään     

puhelinhaastattelu. Lab.näytteet otetaan sairaalassa juuri ennen käyntiä.      

Puh.haastattelupotilaat käyvät oman kunnan laboratoriossa ennen puhelua.

❖ Preoperatiivisessa haastattelussa käydään läpi potilaan taustatiedot, joissa selvitetään  

aikaisemmat sairaudet ja leikkaukset, oireet, mikä on nykyinen tilanne, avuntarve, 

elintavat ja tottumukset jne.

❖ Riskitiedot täytetään -> allergiat, mahdolliset proteesit, tahdistimet, metallit ym. 

❖ Lääkitys käydään läpi, vahvuudet ja annostukset, itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet, 

ravintolisät. 
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❖ Tarkistetaan koronaoireet ja kysytään koronarokotukset. (Potilas täyttää 
koronakyselykaavakkeen tullessaan) 

❖ Selvitetään onko ollut sairaalahoidossa/hammaslääkärissä ulkomailla. Myös se missä muissa 
sairaaloissa Suomessa on ollut toimenpiteissä/leikkauksissa (Mrsa, Esbl takia.)

❖ Mitataan verenpaine ja pulssi, kysytään pituus ja paino.

❖ Potilaalle kerrotaan toimenpiteestä ja sen jälkeisestä hoidosta, katetrin laittamisesta ja 
poistamisesta, rakkohuuhtelusta ja sen kestosta sekä  tähdennetään juomisen 
tarvetta/tarkoitusta. 

❖ Jos on määrätty Hexvix annettavaksi, kerrotaan kuinka sen antaminen toteutuu. Hexvix
annetaan preop.pkl:lla toimenpidepäivänä viimeistään tuntia ennen saliin menoa.

❖ Myös Epirubicinin antaminen toimenpiteen jälkeen kerrotaan potilaalle. 
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❖ Annetaan ohjeet leikkaukseen valmistautumiseen: ristikoe edeltävänä päivänä, jolloin 

myös potilaalle soitetaan tuloaika ja kerrataan ohjeet. Potilas on ravinnotta klo 24 

lähtien, leikkausaamuna saa juoda 2 dl vettä, kahvia tai teetä ilman maitoa ja ottaa 

anestesialääkärin määräämät kotilääkkeet 2 tuntia ennen tuloa.

❖ Yleensä ohjeita noudatetaan hyvin mutta joskus on otettu kaikki kotilääkkeet tai ne, 

joita ei ole määrätty tai ei mitään lääkkeitä. Joskus on syöty jotain, silloin joutuu 

odottamaan 6 ruokailun jälkeen tuntia saliin pääsyä.

❖ Potilaan lähdettyä  tiedot viedään anestesialääkärille joka käy läpi taustatiedot ja 

määrää esilääkityksen sekä ennen tuloa otettavat kotilääkkeet.

❖ Hoitaja tarkistaa vielä seuraavana päivänä virtsavastauksen. Jos  virtsassa kasvua, 

hoitaja ottaa yhteyttä urologiin ja ilmoittaa tarvittaessa potilaalle  antibioottikuurista.
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Leikkauspäivänä:

❖ Potilas tulee sovittuun aikaan poliklinikalle. Häneltä  varmistetaan syntymäaika ja 
leikkaus sekä mitataan lämpö. Kysytään mihin aikaan on edellisiltana syönyt ja milloin on 
leikkauspäivänä juonut ja mitkä lääkkeet on ottanut. Kysytään myös onko noudattanut 
ohjeita, käynyt suihkussa ja puhdistanut napansa sekä milloin on virtsannut viimeksi. 
Täytetään arvoesineluettelo ja kerrotaan potilaalle että vaatteet ja laukku viedään 
osastolle potilaan ollessa salissa.

❖ Potilas pukee leikkausvaatteet ja mahdollinen Hexvix annetaan rakkoon sekä 
muistutetaan potilasta pidättelemään virtsaamista tunnin ajan. Annetaan esilääkkeet 
(yleensä Panadol ja Ciproxin) Kun kaikki on valmista, hänet viedään odotustilaan 
istumaan lepotuoliin. Siellä voi katsoa tv:tä, lukea kirjoja, täyttää ristikoita, kutoa tai 
virkata (langat ja välineet on)

❖ Leikkaussali soittaa kun potilaan saa viedä saliin. Ennen saliin menoa varmistetaan että  
hän on virtsannut. Hoitaja saattaa potilaan saliin ja raportoi anestesiahoitajalle tiedot.
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