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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi 2 30.10.18 

HAAVAHOITAJA 
   Tays/Hatanpäällä työskentelee kaksi  auktorisoitua haavahoitajaa 
   Mari Meskanen p.044-4858626 
   Tiia Repo p. 044-4858619 

   Haavahoitajat tekevät konsultaatiokäyntejä sairaaloihin, kotihoitoon, 
palveluasumisen yksiköihin sekä vanhainkoteihin 

   Konsultaatiopyyntö tehdään Pegasoksen kautta lähetteellä 
(lähetteen tekijän ammattinimikkeellä ei merkitystä). Tays/
Hatanpään yksiköistä konsultaatiopyyntö tehdään Uranus-
järjestelmässä haavahoitajan muistilistalle. 
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MILLOIN/MIKSI LÄHETE 
HAAVAHOITAJALLE? 

-  Uusi haava à mitä tehdään? 
        haavanhoidon tavoitteen ja keinojen määrittely, paikallishoidon ja   
        tukitoimien optimointi. Mahd. jatkotutkimussuositukset. 
-  Krooninen haava, johon omat keinot eivät enää riitä 
-  Krooninen haava, johon haavahoitajan hoitosuunnitelman ja kroonisen haavan 

diagnoosin perusteella maksuttomat haavanhoitotuotteet 
-  Haavatilanne on muuttunut à mitä nyt? 
-  Vaativat haavanhoidot 
-  Paikallishoidon suunnittelu, tuotevalinnoissa ohjaaminen 
-  Kontrolli-/arviointikäynnit mm. operatiivisen hoidon jälkeen 
-  Ei ainoastaan ongelmahaavat, vaan kaikki sellaiset haavat, joiden hoito voisi kaivata 

tehostamista tai järkiperäistämistä asiantuntija-arvion perusteella 
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HAAVAHOITAJAN 
KONSULTAATIOKÄYNTI 

- konsultaatiopyyntö kannattaa tehdä mieluummin turhan aikaisin  
  kuin liian myöhään. Tästä  hyötyvät  kaikki - potilas, hoitohenkilökunta  
  ja veronmaksajat 
 
   - on potilaalle aina maksuton. 
     Kotikunta maksaa konsultaatiosta kuntaveloitushinnan 

   - lähetteeseen perustuvan tilannearvion perusteella konsultaatio   
     voidaan toteuttaa myös etäkontaktina (puhelimitse, jatkossa  
     kuvapuhelukonsultaatiot?) 
 
        -haavahoitajat arvioivat kiireellisyysjärjestyksen lähetteiden  
         perusteella ja ilmoittavat konsultaatiokäynnin ajankohdan  
         puhelimitse pyynnön tehneeseen yksikköön 
 
       - konsultaatiosta tulee jälkikäteen teksti Uranus-järjestelmään  
        YLE- ja HOI-lehdille. Lisäksi teksti konsultaatiokäynnistä lähetetään hoito- 
        palautteena Pegasos-järjestelmään. 
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LÄHETEOHJE 
   - Lähete tehdään potilaan kertomusnäytöltä valiten LÄHETTEET JA LAUSUNNOT 
   à LÄHETE- LÄHETTEEN KIRJAUS 

 Täytä lähetteestä seuraavat kohdat: 
     1. Läh.laitos 
     2. valitse erikoisala 98 (yleislääketiede),  
          jatkovalinta Kotisairaala 
     3. Tarkista, että lähetteen tyyppi- kohdassa  
          täppä on ATK-lähetteessä 
     4. Lähett.kiir. – kone ilmoittaa asiasta, ei ole pakko valita 
     5. Lähettäjä ja suorituspaikka-kohdassa on lähetteen tekijän tiedot-  
         TEKSTI-kohdasta pääsee kirjoittamaan lähete-tekstin  
     6. Ota täppä pois kohdasta LÄHETTÄVÄ LÄÄKÄRI TARVITSEE LOPPULAUSUNNON 
     7. Lisää palautteen saaja-kohtaan OMA RESURSSI, jotta konsultaatiokäynnin jälkeen teksti on      
         luettavissa työlistan läheteviestit-välilehdellä 
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LÄHETETEKSTIN 
KIRJOITTAMINEN 

   Ohjelma merkitsee punaisella otsikot, jotka on täytettävä. Muidenkin otsikoiden alle voi kirjoittaa 
lisää tekstiä. 

   1. KLIKKAA OTSIKKOA, JOHON HALUAT KIRJATA TEKSTIN 
   2. LÄHETTÄMISEN SYY: Aloita kirjoittamalla Lähete haavahoitajalle. 
       Sen jälkeen lyhyehkö kuvaus ongelmasta. 
   3. STATUS: kirjoita tietoa perussairauksista, ongelma ja nykyinen hoito.  
        Lisää myös arvio kiireellisyydestä. 
   4. Kirjaa myös keneen/mihin otetaan yhteys aikaa annettaessa, yhteystiedot  
       (yksikkö, puh.no) 
   5. Klikkaa lopuksi OK. Ohjelma kysyy merkitäänkö kuitatuksi? Vastaa EI. 
   6. Näet nyt valmiin lähetteen. Mikäli lähetettä tarvitsee muokata, käytä TEKSTI- 
       nappia. Jos lähete on valmis, klikkaa OK. Lähete lähtee sähköisenä eteenpäin. 


