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EONS Turvallisuusjulistus – Tavoitteet ja keskeiset suositukset

Välitä tietoa potilaalle
ja hänen läheisilleen ja
rohkaise heitä
osallistumaan omaan
hoitoonsa

Syöpäsairaanhoitajat voivat johtaa potilasturvallisuuden toteutumista
potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja informoinnin kautta.
Näyttöön perustuva potilasohjaus on tärkeä osa potilasturvallisuuden
toteutumista. WHO:n (2018) mukaan noin joka kymmenes potilas
kokee haittatapahtuman hoitonsa aikana, ja niistä jopa puolet olisi
ehkäistävissä. Syöpäpotilaat ovat erityiset haavoittuvaisia
haittatapahtumille sillä on arvioitu, että noin joka kolmas
syöpäpotilas kokee hoitonsa aikana haittatapahtuman.
Haittatapahtumat, kuten lääkkeiden väärä käsittely, eivät aiheuta
vain mahdollisesti haittaa potilaalle, vaan ovat myös kalliita; jopa 15
% terveyshuollon kustannuksista johtuu haittatapahtumista.
Syöpäsairaanhoitajana voit kannustaa syöpäpotilasta ja hänen
läheisiään osallistumaan hoitoonsa ja potilasturvallisuuden
varmistamiseen pyytämällä heitä kertomaan havainnoistaan hoidon
turvallisuuteen liittyen. Tämä osaltaan jo auttaa pienentämään
turvallisuusriskejä. Kannusta syöpäpotilasta ja hänen läheisiään myös
esittämään kysymyksiä hoitoonsa liittyen.

Vältä suoraa
kosketusta
solunsalpaajien kanssa,
jos suunnittelet
raskautta tai jo olet
raskaana

Jos toimit syöpäsairaanhoitajana ja olet suunnittelemassa raskautta,
olet raskaana tai imetät, kerro siitä työpaikkasi lähijohdolle. Pyydä
siirtoa tehtäviin, jossa et ole tekemisissä solunsalpaajien tai
säteilylähteiden kanssa. Voit osallistua syöpäpotilaan hoitoon
arvioimalla hänen vointiaan ja mahdollisia hoidon haittavaikutuksia,
mutta sinun on tärkeää välttää suoraa kontaktia sytotoksisiin
lääkkeisiin esimerkiksi käsittelemällä eritteitä tai sytotoksia
lääkevalmisteita, annostelemalla niitä tai puhdistamalla lääkkeiden
jäännöksiä tai roiskeita. Vaikka käyttäisit suojavälineitä ja joudattaisit
toimintaohjeita, eivät ne poista altistumisriskiä kokonaan.

For release on European Cancer Nursing Day – 18 May 2019

Noudata aina
turvallisuusohjeita ja
käytä suojaimia

Solunsalpaajia ja muita sytotoksisia lääkkeitä käsittelevän
hoitohenkilökunnan tulisi käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä,
jotta voi välttyä ihon ärsytykseltä sekä lääkkeiden teratogeenisilta,
mutageenisilta ja karsinogeenisilta vaikutuksilta.
Jos toimit syöpäsairaanhoitajana solunsalpaaja- tai muita sytotoksia
tai radioaktiivisia lääkeaineita saavan potilaan hoidossa, varmista että
käytettävissäsi on asianmukaiset suojaimet. Varmista, että tiedät
missä välineet lääkeaineiden roiskumisen varalta sijaitsevat, noudata
turvallisuusohjeita, kerro jos havaitset työturvallisuusriskejä tai ettei
ohjeita noudateta sekä ylläpidä osaamistasi osallistumalla
säännöllisesti koulutukseen.
Suljetun lääkeannostelutekniikan (Closed System Transfer Devices,
CSTD) käyttö suojaa roiskeilta yhdessä muun turvallisen käsittelyn
kanssa. Lisää tutkimustietoa tarvitaan vielä laitteiden tehokkuudesta
ja vaikutuksista hoitohenkilökunnan työterveyteen.
Turvallisuusohjeet sisältävät myös lääkityspoikkeamien ehkäisemisen.
Syöpäsairaanhoitajana toteutat usein hyvin monimutkaisia
syöpälääkehoitoja. MEIDÄN TÄYTYY siksi aina noudattaa ohjeita ja
muistaa myös 5 OIKEIN sääntö:
1.
2.
3.
4.
5.

Tuo aina esiin ja
kyseenalaista asia,
joka vaikuttaa
mielestäsi olevan
väärin

Oikea potilas
Oikea lääke
Oikea annos
Oikea antotapa
Oikea antoaika

Syöpäsairaanhoitajien toiminta ja osaaminen ovat olennaisia
potilasturvallisuuden kannalta. Turvallisuusohjeet ja oikea laitteiden
käyttö edistävät potilasturvallisuuden toteutumista, kuten myös
rohkeus tuoda esille asioita ja havaintojasi tunnistamistasi riskeistä ja
läheltä piti tilanteista liittyen turvallisuuteen. Tällä tavalla jokainen
syöpäsairaanhoitaja voi myötävaikuttaa potilas- ja
työturvallisuusriskien vähentämiseen.
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