
Sydänkirurginen teho-osasto M2A kehittää
Hygieniayhdyshenkilöiden toimintaa
Hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden torjunta, ovat olleet vahvasti mukana hoitotyön kehittämis-
suunnitelmissa Sydänkirurgisella teho-osastolla jo useamman vuoden ajan. Olemme pyrkineet eri
tavoin edistämään hoitohenkilökunnan asiantuntemusta infektioiden torjunnasta, sekä yhtenäistä-
mään osaston aseptisia toimintatapoja. Kehittämistyössä yhtenä osa-alueena on ollut Aseptiikka-
passi, johon kuuluu verkko-opiskelumateriaali ja verkossa suoritettava tietotesti. Aseptiikkapassin
käyttöönotto tapahtuu tänä keväänä ja sisältyy sitten uusien hoitajiemme perehdytykseen.

Hygieniayhdyshenkilön toimintaa tehostettiin syksyllä 2015 eriyttämällä se omaksi vastuualueek-
seen ja samanaikaisesti toiminta resursoitiin kahdelle sairaanhoitajalle. Keväällä 2016 käynnistimme
osastolla julistekampanjan, mm. käsihygieniasta ja verisuonikanyylien aseptisesta käsittelystä. Toi-
mintamme keskittyi muutoin SAI-tilastoinnin tehostamiseen ja säännölliseen raportointiin sekä kou-
luttautumiseen. Olemme osallistuneet aktiivisesti HUS:in hygieniahoitajavetoisiin vertaistapaami-
siin, ja sen lisäksi pienempään teho-osastojen hygieniayhdyshenkilöiden kesken pidettäviin miitin-
keihin, jotka on koettu hyödyllisiksi ja infektioiden torjunnan kehittäminen yhteiseksi haasteeksi.
Tästä kaikesta voimaantuneina lähdimme tammikuussa 2017 miettimään tarkemmin toimenku-
vaamme hygieniayhdyshenkilöinä. Ideoinnin tuloksena syntyi osastollemme Hygieniayhdyshenkilöi-
den vuosisuunnitelma; johon koottiin koulutukset, verkostotapaamiset, ja tärkeät päivät kuten kan-
sainvälinen käsihygieniapäivä. Mietittiin myös uuden tartuntatautilain kannalta painotettavia tee-
moja, sekä tavoitteita yhteistyön lisäämiseksi infektiolääkärin, hygieniahoitajan, ja muiden sidosryh-
mien kanssa.

Tietoisuuden lisääminen, ja verkostoituminen onkin erittäin hyvä roolin vahvuutta ja asiantunte-
vuutta kasvattava tekijä – verkostoitumista on päästy lisäämään Valtakunnallisten Sairaalahygienia-
päivien, ja valtakunnallisen teho-osastoyhteistyön kautta mm. Tampereen Sydänsairaalan kanssa.
Ajatuksena on havainnollistaa hygieniayhdyshenkilön toimenkuvaa, tuoda työskentelyä näkyväksi
ja mahdollistaa ammatillinen kehittyminen koulutuksiin/konferensseihin osallistumalla.

HUS Käsihuuhdeprojektia on tehty näkyväksi, ja aloitettu mm. käsihuuhteen kulutuksen kuukausit-
tainen tilastointi. Tämän lisäksi infektiolääkärit kutsuttiin osastomme kevätkoulutukseen puhumaan
käsihygieniasta sekä hoitoon liittyvistä infektioista teho-osastolla. Toukokuussa käynnistämme
osastollamme infektioiden torjuntaan liittyvän kampanjan, joka kattaa mm. osastotunteja. Tämän
lisäksi olemme mukana esittelemässä Sydän- ja keuhkokeskuksen hoitotyön ammatillista kehitty-
mistä ja osaamista, Pohjoismaisessa Sydän- ja rintaontelokirurgian konferenssissa elokuussa 2017
Helsingissä. Hygieniayhdyshenkilön vastuualuetta esitellään toimintasuunnitelman mukaisesti.  Tu-
levaisuudessa pyrimme satsaamaan myös erilaisiin infektioidentorjunnan prevalensseihin, sekä en-
tistä parempaan influenssarokotekattavuuteen. Voimme lämpimästi kiittää osastomme johtoa po-
sitiivisesta suhtautumisesta ajatuksiimme, ja kaiken yllämainitun mahdollistamisesta resursoimalla
voimavaroja työskentelyymme.
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