
Monipuolista anestesialääkäri Lauri Bolszakin arkea Oulaskankaalla 
 

klo 0600 

Herätyskello soi. Muu perhe jää vielä nukkumaan. Pikaisten aamutoimien jälkeen kuppi kahvia mukaan ja 

lähden ajelemaan työmaalle. Tunnin työmatkallani kuuntelen yleensä äänikirjaa. Nautin siitä, kun saan 

aamulla omissa oloissa ajella töihin ennen työpäivän kiireitä. 

 

klo 0730 

Tänä aamuna on koko leikkausosaston yhteinen aamupalaveri. Käymme läpi osaston akuutteja asioita ja 

mietimme kehittämiskohteita. 

 

klo 0830 

Päivän ensimmäinen leikkaus on sappirakon poisto. Leikkaus tehdään yleisanestesiassa eli nukutuksessa. 

Ennen nukutuksen aloittamista käymme läpi tarkistuslistan kohta kohdalta, ettei mikään tärkeä asia jää 

huomioimatta. Kun potilas on nukutettu ja toimenpide alkaa, jätän potilaan ammattitaitoisen 

anestesiahoitajan valvottavaksi. Anestesiahoitajat valvovat koko toimenpiteen ajan potilasta. 

 

 

 

 

 

 



klo 0915 

Siirryn kansliaan työpisteelleni, jossa perehdyn seuraavan päivän potilaisiini. Seuraavana päivänä näytän 

olevan tekonivelsalissa. Vuorossa on kaksi polven tekonivelleikkausta. Perehdyn huolella 

potilaskertomusmerkintöihin potilaiden sairaushistoriasta. Suunnittelen hoitavani huomenna molemmat 

potilaat spinaali- eli selkäydinpuudutuksella. 

 

klo 1000 

Ensimmäinen sappileikkaus on loppunut. Menen leikkaussaliin herättelemään potilasta. Potilaan herättyä 

siirrämme hänet heräämöön toipumaan leikkauksesta ja anestesiasta. 

 

klo 1030 

Seuraavaa leikkausta odotellessani ehdin käydä kahvitauolla. 

 

klo 1045 

Seuraavaksi vuorossa on nivustyräleikkaus. Olen valinnut potilaan kanssa yhteisymmärryksessä 

anestesiamuodoksi spinaali- eli selkäydinpuudutuksen. Potilasta hieman jännittää tuleva leikkaus sekä 

leikkaussali ympäristönä, joten olen luvannut hänelle, että hän saa puudutuksen lisäksi rentouttavaa 

lääkettä. Lääkkeen ansiosta potilas nukkuu kevyesti koko toimenpiteen ajan. Kun hän herää on toimenpide 

jo tehty. 

 



klo 1130 

Lounastauko. Leikkausosaston työrytmi on hyvin vaihteleva päivästä toiseen ja tauoilla ja syömässä 

käydään silloin, kun siihen on sopiva hetki. 

 

klo 1230 

Päivän kolmantena operaationa on toinen sappirakon poistoleikkaus. Toimenpide tehdään taas 

nukutuksessa. Kun potilas on turvallisesti saatu nukutettua, ehdin auttaa lääkintävahtimestaria sekä 

leikkaussalihoitajia potilaan valmisteluissa leikkausta varten anestesiahoitajan valvoessa potilasta.  

Leikkausosastolla työskentelee useita eri ammattiryhmiä ja työ onkin suuressa määrin tiimityötä. Kukaan ei 

pärjää leikkausosastolla yksin ja kaikilla on sama tavoite - vuorossa olevan potilaan mahdollisimman hyvä ja 

laadukas hoito. 

 

klo 1300 

Joudun jättämään anestesiavastuun toimenpiteestä kollegalleni. Kerron hänelle potilaan taustat ja mikä 

leikkaus potilaalle on tarkoitus tehdä. Kollega vastaa tämän jälkeen anestesiasta ja potilaan herättämisestä 

aikanaan. 

 

klo 1330 

Siirryn pitämään simulaatiokoulutusta talon henkilökunnalle. Talossamme on käytössä simulaationukke ja 

sitä varten tehty simulaatiokoulutustila, jossa koulutamme henkilökuntaa viikoittain. Jatkuva 

kouluttautuminen on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Meidän talossa asiaan 

onneksi panostetaan ja koulutuksiin pääsee säännöllisesti. 

 

 



klo 1600 

Simulaatiokoulutus on saatu pidettyä ja kollega on ystävällisesti herättänyt viimeisen sappipotilaan. 

Viimeinen kierros vielä heräämössä ja päiväkirurgian puolella, jossa totean potilaiden toipuneen hyvin 

leikkauksista. Huikkaan päivystäjälle aikeistani lähteä kotia. Heräämöön jää vielä muutama potilas ja yksi 

päivystysleikkaus on alkamassa. Meistä anestesialääkäreistä on aina yksi vuorollaan päivystämässä, joten 

anestesialääkäri on aina talossa myös virka-ajan ulkopuolella. 

Tunnin kotimatkallani ehdin hyvin päästä irti työpäivän kiireistä. Sitä paitsi aamulla kuuntelemani kirja jäi 

jännittävään kohtaan, joten kotimatka hurahtaa nopeasti. Kun on kotimatkan aikana ehtinyt hieman 

hengähtää ja olla omissa ajatuksissa jaksaa illan olla täysipainoisesti perheen kanssa eikä työasiat pyöri 

mielessä. 


