
VALTAKUNNALLISET HAAVAPÄIVÄT 2019 ( Helsingin messukeskus 31.1.-1.2.2019) 

 

 

Olemme OYS:n Avohoitotalon poliklinikan haavanhoitajia. Saimme Valtakunnallisille 

haavapäiville apurahaa osallistumismaksuun haavanhoitoyhdistykseltä, ja olimme iloisia, että se 

mahdollisti meidän kaikkien osallistumisen haavapäiville. Kiitos siitä haavanhoitoyhdistykselle! 

 

Tämän vuoden haavapäivien annin koimme erityisen mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Olemme 

kaikki kokeneita haavanhoitajia, mutta saimme päiviltä kuitenkin uutta ja ajantasaista tietoa, jota 

voimme työssämme hyödyntää, esimerkiksi palo- ja paleltumavammapotilaiden hoidosta. 

 

Ensimmäisen päivän luennoista ” Haavapotilaan hoidon arviointi puhelimessa” herätti kiinnostusta 

ja jäimme pohtimaan, voimmeko omassa työssämme enemmän hyödyntää puhelinohjausta 

haavapotilaan hoidossa.  Muutoinkin luennossa oli hyvin kerrattu, mitä on otettava huomioon 

puhelinarvioinnissa ja kävimme asioita läpi myös koko työyksikössämme, kun annoimme palautetta 

haavapäivistä. 

 

Ylipainehappihoitoa koskeva luento myös oli hyvä muistutus ja kertaus nekrotisoivien haavojen 

hoitolinjauksista. 

 

Mielenkiintoisia luentoja ensimmäisenä päivänä olivat myös: Kirurgia kehitysmaissa ja 

Poikkeusolojen haavakirurgia. Vaikka aiheet eivät varsinaisesti koskeneet omaa työtämme, niin 

luennot herättivät paljon ajatuksia ja pohdintaa, kuinka äärimmäisessä köyhyydessä pystytään 

hoitamaan haavoja ja suorittamaan haavakirurgiaa. 

Pohdimme myös sitä, että Suomessa olemme toistaiseksi aika hyvin säästyneet poikkeusolojen 

tapahtumista, mutta näihinkin tilanteisiin tulevaisuudessa on varauduttava. 

 Luentojen kuvat olivat myös paljon ”puhuvia”. 

 

Perjantaipäivän aiheet olivat meille tutumpia, mutta luennoissa oli paljon hyvää kertausta ja saimme 

vahvistuksen sille, että hoitolinjamme ovat suositusten mukaiset.  

 

Haavainfektioiden ehkäisy ja aseptinen haavanhoito on mielestämme tärkeää ja sitä ei voi olla 

korostamatta liikaa. Hyvää kertausta tärkeästä asiasta! 

 

Sinus pilonidalis- haavoista luennoi työkaverimme ja oman työyksikkömme haavanhoitaja. Tästä 

tietysti olimme kaikki hyvin ylpeitä. Koemme, että meillä kaikilla on ollut innostusta kehittää tämän 

haasteellisen potilasryhmän hoitoa ja olemme onnistuneet näiden potilaiden hoidossa. 

 

Monissa luennoissa oli paljon käytetty kuvia, jotka olivat hyviä ja havainnollistivat aihetta 

paremmin. 

 

Koemme että messukeskus on erittäin hyvä paikka järjestää ko. koulutuspäivät. Tilaa ja 

istumapaikkoja on tarpeeksi. Suuret screenit mahdollistavat hyvän näkyvyyden kaikille. Kuuluvuus 

myös toimi hyvin. Ruoka- ja tarjoilut olivat erinomaiset ja järjestelyt toimivat hyvin. 

 

Näytteilleasettajia oli mielestämme sopivasti ja monipuolisesti. Saimme tietoa uusista tuotteista ja 

laitteista, ja mukava oli tavata myös tuttuja yhteistyökumppaneita! Olemme huomanneet, että myös 

lääkärit ovat löytäneet Valtakunnalliset Haavapäivät, mikä on erittäin hyvä asia. 

 

Koemme, että Valtakunnalliset haavapäivät ovat koulutuksen saralla vuoden kohokohta! 



 

Kiitos hyvistä ja antoisista koulutuspäivistä! 

Yhteistyöterveisin, 

 

Hassi Riitta-Liisa, 

Kovalainen Pirkko, 

Pitkäaho Satu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


