6.3.6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit
Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit -toimialue kattaa korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien, suusairauksien, yleis- ja plastiikkakirurgian sekä syöpätautien erikoisalat.
Potilashoidon strategiset tavoitteet ovat korkeatasoinen potilastutkimus ja
hoito oikea-aikaisesti. Minimivaatimuksena on hoitotakuussa pysyminen.
Vuotta 2013 leimasi muutos, joka kohdistui sekä toiminnan organisointiin että toimitiloihin. Merkittävimpiä toiminnallisia muutoksia olivat alueellisen hammaslääkäripäivystyksen siirtyminen yhteispäivystyksen tiloihin sekä plastiikka- ja yleiskirurgian järjestelyt (vastuualueen sisäisen synergian hyödyntäminen, leikkausindikaatioiden tarkentaminen, aluesairaalayhteistyö) ja syöpäpotilaiden sujuvien hoitokäytäntöjen kehittäminen, joiden avulla hoitotakuutilanne parani. Silmätautien potilasmäärien kasvun aiheuttamaa ruuhkaa on
purettu toimintakäytäntöjä tehostamalla. Ongelmat toimitiloissa hankaloittivat
korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuualueella hoitotakuussa pysymistä.
Yhteistyötä alueen kuntien ja erityisvastuualueen sisällä lisättiin. Saattohoitosuunnitelman laatiminen on käynnistetty.

Potilashoidon tunnusluvut
Toimialueelle tuli lähetteitä 18 600 kappaletta, joista päivystyslähetteitä oli
1 500 (taulukko 6.3.6.1). Lisäksi EPLL:n kautta saapui noin 860 potilasta. Ilman lähetettä saapui 309 potilasta.

TAULUKKO 6.3.6.2. OPERATIIVISEN TOIMIALUEEN TOIMINTALUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013.

Lukujen kehityksen vertailemiseksi taulukossa 6.3.6.3 on vastaavat toimintaluvut vuosilta 2011 ja 2012. Plastiikka- ja yleiskirurgian vastaavia lukuja ei
ole käytettävissä.
TAULUKKO 6.3.6.3. OPERATIIVISEN TOIMIALUEEN PIIRIIN KUULUVIEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTALUKUJA VUOSILTA 2011 JA 2012.

TAULUKKO 6.3.6.1. LÄHETTEET OPERATIIVISELLE TOIMIALUEELLE VUONNA 2013.

Tulosalueen toimintaluvut vuodelta 2013 on esitetty taulukossa 6.3.6.2.

Toiminnan muuttuminen avohoitopainoiseksi näkyy erityisesti hoitojaksojen,
hoitopäivien ja keskimääräisen hoitoajan lukumäärissä.
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Toimenpiteet ja leikkaukset

KAAVIO 6.3.6.1. KAIHILEIKKAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011–2013.

Leikkauksia tehtiin yhteensä yli 15 000, joista päiväkirurgisesti lähes 6000
(taulukko 6.3.6.4).
TAULUKKO 6.3.6.4. OPERATIIVISEN TOIMIALUEEN VUODEOSASTOLTA KÄSIN TEHDYT
LEIKKAUKSET JA PÄIVÄKIRURGISET TOIMENPITEET VUONNA 2013.

Yleisimpiä toimenpideryhmien määriä on lueteltu taulukossa 6.3.6.5.
TAULUKKO 6.3.6.5. YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT (LEIKKAUKSET JA AVOHOITOTOIMENPITEET) OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA VUONNA 2013.

Plastiikka- ja yleiskirurgian kolme yleisintä leikkausta liittyvät rintasyövän hoitoon. Vuonna 2013 rintasyövän primaarileikkauksia tehtiin 480. Rintasyövän
ilmaantuvuus lisääntyy maailmanlaajuisesti noin 5 % vuodessa, myös meidän
sairaanhoitopiirissämme.
Merkittävä osa hoitoa ovat syöpäsairauksien hoitomuodot. Vuoden 2013 aikana sädehoitokäyntejä oli 28 790 ja potilaita 1 493. Myös erilaisia sytostaattihoitoja annettiin runsaasti.

Hoitoon pääsy
Taulukossa 6.3.6.6 on lähetteiden käsittelyn toteutuminen THL:lle ilmoitetun
mukaisesti. Kaikkiaan muita kuin päivystyslähetteitä saapui 18 600 kappaletta. Keskimäärin lähetteet käsiteltiin saapumisesta seuraavana päivänä. Koko
vuoden aikana vain 0,5 % lähetteistä ylitti hoitotakuun.
TAULUKKO 6.3.6.6. HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA.
THL:LLE ILMOITETUT LÄHETTEET VUONNA 2013.

Silmätautien leikkaukset olivat yleisiä. Kaihileikkausten lukumäärät vuosina
2011–2013 ovat kaaviossa 6.3.6.1. Luvuissa on huomioitu kumpikin silmä
erikseen.
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TAULUKKO 6.3.6.7. OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA
ODOTTANEET 31.12.2013.

Potilaspalautteiden keskiarvo oli vuoden 2013 asteikolla 4,5 (taulukko
6.3.6.9).
TAULUKKO 6.3.6.9. POTILASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISIIN VIITEEN KYSYMYKSEEN VUONNA 2013 OPERATIIVINEN TOIMINTA JA
SYÖPÄTAUDIT -TOIMIALUEELLA.

TAULUKKO 6.3.6.8. OPERATIIVISELLE TOIMIALUEELLE HOITOON ODOTTANEET
31.12.2013.

Laadunhallinta
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan muut kuin potilashoitoon liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen on kuvattu alla:
”Turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja työterveyden turvaavat tilat”: Tässä ei
vuonna 2013 tavoitetta saavutettu.
”Kandidaattiopetuksen korkean tason säilyttäminen”: Palautteen mukaan
tässä onnistuttiin.
”Hyvä erikoistuvan lääkärin teoreettinen ja käytännön koulutus”: Tässä ei
onnistuttu tilaongelmien vuoksi.
”Merkittävä ja vaikuttava tieteellinen tutkimus”: Tässä onnistuttiin osittain,
tutkimustoiminta on ilahduttavan laaja-alaista ja siihen kuuluu syöpätutkimusta, rinologista tutkimusta, biomateriaalitutkimusta ja traumojen tutkimusta.
Poikkileikkaustilanne vuoden 2013 lopulla osoittaa, että hoidon tarpeen arviointia odottavien keskimääräinen odotusaika oli useimmilla vastuualueilla
noin kuukausi, silmäklinikalla vajaa kaksi kuukautta (taulukko 6.3.6.7). Hoitoon pääsyn odotus kesti syöpätaudeissa kaksi viikkoa, ja muilla aloilla noin
kuukauden, paitsi silmätaudeilla kaksi kuukautta (taulukko 6.3.6.8).

Potilasturvallisuus ja sairaalahygienia
Vuoden 2013 aikana tehtiin 302 HaiPro-ilmoitusta, joista tapahtui potilaalle
-ilmoituksia oli 214. Tapahtumat liittyivät useimmiten tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan (45 %) sekä lääke- ja nestehoitoon (30 %) sekä kirjaamiseen ja
hoitokäytäntöjen toimintatapojen epäselvyyteen. Myötävaikuttavina tekijöinä tapahtumien syntyyn olivat toimintatavat (28 %) sekä tiedonkulun ja kommunikoinnin (26 %) ongelmat. Henkilökunnan informointi ja keskustelu olivat
yleisin välitön toimenpide.
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Toimialueella otettiin käyttöön raportoinnin tarkistuskortti (ISBAR) ja kotiutuvan potilaan lääkehoidon ohjauksen tarkistuslista sekä aloitettiin osastohoidon tarkistuslistan kehittäminen. Lisäksi panostettiin turvallisen lääkehoidon
toteuttamiseen ottamalla useilla osastoilla käytäntöön lääkkeidenjaon kaksoistarkistus, jakovirheiden seuranta sekä aloitettiin osastojen lääkehoitosuunnitelmien selkeyttäminen (taulukko 6.3.6.10).
TAULUKKO 6.3.6.10. POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MENETTELYJEN TOTEUTUMINEN OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA VUONNA 2013.

Laatu ja vaikuttavuus
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Korva-. nenä- ja kurkkutautien erikoisalalla tehtiin tieteellistä tutkimusta seuraavista aiheista: pään ja kaulan alueen syöpä, nenän ja sivuonteloiden toiminta, biomateriaalien käyttö, pään ja kaulan alueen traumojen hoito.
Potilasryhmäkohtaiset vaikuttavuustiedot trendit ja vertailu:
Kurkunpään syövän valtakunnallisessa selvityksessä Tyksin erityisvastuualueen hoitotulokset vastasivat hyvää kansallista tasoa.
Lisäksi valmistui tutkimus astmaa sairastavien lasten nenän tukkoisuudesta.
Lue suomenkielinen tiivistelmä.
Muita meneillään olevia vertailevia tutkimuksia:
Nenänielusyöpä ja sen hoitotulokset Suomessa 1990–2009: linkki 2.
Plastiikkakirurgia
Plastiikkakirurgiasta tehtiin kliinistä tutkimusta seuraavista aiheista:
kirurgisista imusolmukesiirroista yläraajan lymfedeeman hoidossa

Syöpäsairaudet
Syöpähoitojen jälkeen eloonjäämistä seurataan Suomen syöpärekisterissä.
VSSHP:n tulokset ovat olleet kansallisen keskiarvon mukaisia.

Laatupoikkeamat
Hoitoon liittyvät infektiot
Hoitoon liittyvien infektioiden määrää ja tyyppejä seurataan SAI-rekisterin
avulla. SAI-ilmoitusten perusteella infektioiden määrä vaihteli vastuualueittain 0,24–7,0 sataa hoitojaksoa kohti vuonna 2013. Poikkeuksellisesti vuodeosastolla AA5 todettiin viisi MRSA-tartuntaa. Asiaa selvitetään.
Muut laatuindikaattorit
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