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Vastasyntyneiden teho-osasto

• Simulaatiot aloitettu keväällä 2013
• Noin kerran viikossa
• Useampi eri skenaario käytössä
• Langaton keskossimulaationukke Gaumard premie HAL 

yliopiston hankintana



Simulaatiokouluttajat

Vastasyntyneiden teho-osasto
–Hanna Soukka, neonatologi
–Sirpa Toivonen, neonataalihoitaja
–Elina Nieminen, neonataalihoitaja

Synnytyssali
–Kalle Korhonen, neonatologi
–Mari Soini, kätilö



Koulutettavat
• Lastentauteihin erikoistuvat lääkärit
• Vastasyntyneiden teho-osaston sairaanhoitajat
• Erikoistuvat lääkärit
• Lastentautien mikrotakapäivystäjät
• Synnytyssalin kätilöt ja lastenhoitajat

• Lääketieteen kandidaatit
• Anestesiologiaan erikoistuvat lääkärit
• Perinatologit ja gynekologiaan erikoistuvat lääkärit
• Muut ryhmät



Keskolan simulaatiot

- Pidetään osastolla
- Oikea potilaspaikka
- Aidot välineet ja 

laitteisto
- Kerralla mukana 

kolme hoitajaa,lääkäri
ja mahdollisesti 1-3 
observoijaa

- Pikku-Kalle
simulaationukke



Oppimistavoitteet

Tekninen Ei tekninen



Säännöllinen simulaatiokoulutus

• Parantaa 
– Valmiutta ryhtyä toimintaan
– Valmiutta arvioida potilaan vointi
– Välinetuntemusta
– Tiimityöskentelyä



Erilaiset simulaatiocaset

• Muuttosimulaatio
• Uusien laitteiden 

käyttö
• Paloharjoitus
• Potilaspaikan 

valmistaminen
• Erilaiset 

potilastapaukset
• Check listat



Simulaatio muuton suunnittelussa

• Potilaiden sijoittelu
• Hoitajien työskentelytapa, pari/tiimi
• Huoneiden testaus, välineiden sijainti
• Elvytyskärryjen testaus, pitkä käytävä



Muuttosimulaatio



Uusien laitteiden käyttö

• KUVA



Paloharjoitus

Palo- ja pelastus simulaatio



Potilaspaikan valmistaminen



Erilaiset potilastapaukset

• KUVA



• -pikkukeskosen 
vastaanotto

• Vauvan siirtotilanne 
siirtokuvöösiin

• Täysiaikaisen vauvan 
hengitysvaikeus



Tarkistuslista - hoitotilanne
Käy lista läpi
• Työvuoron alussa
• Hoidon jälkeen
• Uuden potilaan vastaanoton jälkeen
• Kenguruhoitoon asettamisen jälkeen
Kuvoosi/avopöytä
• Kuvoosin lämmitys/avopöydän ylä- ja alalämpö
• Kuvoosin kostutus, riittävästi steriiliä vettä
• Jarrut päällä
• Luukut kiinni/laidat ylhäällä
Hengitystukilaite
• Hengityskaasun lämmitys ja kostutus päällä
• Kostutunkammiossa riittävästi steriiliä vettä
• (ei itsetäyttyvissä CPAP-kostuttimissa mustaan yläviivaan saakka)
• Letkuissa ei kostutusvettä
• Respiraattorisäädöt oikein 
• Tuubiteipit pitävät ja tuubi ulkona sopivasti
• nCPAP-paine ja lisähappiprosentti oikein
• High flow-viiksien virtaus ja lisähappiprosentti oikein
• nCPAP laite/viikset nenällä



Lääkeinfuusiot
• Infuusionopeudet oikein
• Ruiskuissa riittävästi nestettä
• 3-tiehanat auki oikeaan suuntaan

Muuta
• Imun toiminta ja imukatetrien riittävyys
• Ventilaatiovälineiden toiminta
• Vanhemmalla soittokello saatavilla



Simulaatoiviikko

• Keväällä 1vko ja syksyllä 
1vko

• Erilaiset työpajat ja 
pikkusimulaatiot

• Tarkastuslistat
• Osallistuu lastenklinikan

henkilökunta



Yhteistyö muiden sairaaloiden kanssa

• Vastasyntyneen elvytys-
ja simulaatiokoulutus

– Satakunnan keskussairaala
– Tampere



Kotisynnytyssimulaatio
Tampereen ensihoitopäivät



KIITOS


