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Valtakunnallisten haavapäivien näyttämönä toimi tänä vuonna  Finlandia-talon hienot tilat. Sää oli haa-
vapäiville ominainen: lunta ja tuiskua saatiin tänäkin vuonna, nyt ihan ennätyksellisesti. Käytössä oli en-
simmäistä kertaa mobiilisovellus, joka toimi mielestäni hyvin. Viestiseinä oli toimiva ja hyvä väylä kom-
menteille, joita tulikin runsaasti.  Paperiton koulutus-ajatus on toisaalta ympäristöteko ja hyvä asia, toi-
saalta luentopohjiin on ollut hyvä tehdä muistiinpanoja. Puolensa kaikella. 
 
Torstaipäivän teemana oli ”Päivänpolttavat; haavat, kustannukset ja Sote”  joka toi mielenkiintoista nä-
kökulmaa haavanhoitotyöhön. Päivän anti oli hyvin monipuolinen ja luennoitsijat olivat hyvin valmistau-
tuneita. Erityisenä haluan nostaa esille LT Leena Bergin luennon Haavanhoitotuotteiden kilpailutus. 
Mahtava tapa luennoida ja mielenkiintoinen aihe. Aiemmissa koulutuksissa tuotteiden kilpailutusta ei 
ole tällä tavalla ja tasolla avattu. Oli hienoa kuulla aiheeseen perehtyneen lääkärin mielipiteitä kilpailu-
tuksesta ja haavanhoitotuotteiden laadun tärkeydestä. Kuinka tarpeellista olisikaan ollut, että myös lo-
gistiikkapuolen henkilöitä olisi ollut kuulolla. LT Heli Kavolan lymfaturvotusluento oli hieno aloitus koulu-
tuspäiville, päästiin heti sisälle varsin hankalaan ja tärkeään aiheeseen. Luentoa täydensi hyvin sh. Arja 
Korhosen Turvotusta jaloissa-luento. Iltapäivän taukojumppa oli paikallaan ja sen jälkeen oli mielenkiin-
toinen paneelikeskustelu aiheesta Hoitaako sote haavat. Paneeliin osallistuvat keskustelijat oli valittu 
alansa asiantuntijoista ja heitä oli ilo kuunnella. 
 
Perjantaina osallistuin rinnakkaissessioon, jonka katsoin jo etukäteen aiheiltaan tärkeäksi. LT Kirsi Iso-
herrasen luento Muut harvinaiset haavat pisti miettimään haavadiagnooseja konkreettisesti. Interaktii-
vinen tapa luennoida piti kuulijat hyvin vireessä ja informatiiviset valokuvat toimivat tehokkaasti. LT 
Leena Bergin Haavarevisio-luento oli vauhdikas ja täynnä asiaa. Rinnakkaissessiossa oli vanhoja tuttuja 
asioita, mutta uuttakin tietysti.  
 
Omaan työhön sai taas uutta näkökulmaa ja vahvistusta tapaan tehdä haavanhoitotyötä. Näyttelyssä oli 
monipuolisesti tarjontaa, verkostoituminen ja tiedon saaminen Haavapäivillä on tehty helpoksi. Koulu-
tuksen antama hyöty tulee esiin potilaskontakteissa, saa jälleen lisää varmuutta hoitotilanteisiin ja ym-
märrystä siitä miksi tekee niin kuin tekee. On hyvä pysähtyä pohtimaan omia tapoja ja kehittää niitä 
edelleen. Koen Valtakunnallisten  Haavapäivien luennot parhaaksi tiedonsaantimenetelmäksi tällä alalla 
ja oli hieno huomata, että myös lääkärikunta on ottanut asian lisääntyvässä määrin omakseen. 
 
Kiitokset apurahasta ja sen tuomasta mahdollisuudesta osallistua Haavapäiville! 
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Heli Björlin 

 
 
 


