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Päivi Mäntyvaara
Maija Suikkanen
Helli Väänänen
ohje hoitohenkilökunnalle haavapotilaan kuvakonsultaatioon/ kontrolliin
Kuvakontrolleja käytetään haavapotilaan hoidossa korvaamaan seurantakäynti KYSin
Haavakeskuksessa. Kuvakontrolleja voidaan käyttää kroonisten haavojen paranemisen
seurannassa ja hoitavan lääkärin harkinnan mukaan myös akuuttien haavojen paranemisen seurannassa, toimenpiteen jälkeen.
Kuvakonsultaation avulla perusterveydenhuolto voi konsultoida Haavakeskusta saadakseen ohjausta haavanhoitoon liittyvissä asioissa.
Kuvakontrollien ja-konsultaatioiden avulla potilas voi säästyä pitkiltä kuljetusmatkoilta
hoidon vaarantumatta. Asianmukainen hoito voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitoajat lyhenevät ja haavan paraneminen tehostuu.
Kuvakontrolli/ -konsultaatio on potilaalle maksuton käynti, jos asia hoidetaan vain ammattilaisten kesken (ajanvaraus H-käynti). Tällöin laskutamme kunnalta poliklinikan soittomaksun. Jos kuvakontrolli järjestetään siten, että olemme reaaliaikaisesti yhteydessä
asiakkaaseen ja perusterveydenhuollon ammattilaiseen, käynti on etäkäynti ja tällöin
asiakas maksaa eKäyntimaksun ja perimme kunnalta lääkärin ja hoitajan työhön kuuluvat suoritepalkkiot.(varauskirjassa reaaliaikainen eKäynti)
Kuvakontrollin ja –konsultaation tekeminen:
1. Ensisijainen yhteydenottotapa on neaLlink-yhteys. Mobiilisovellus on saatavissa älypuhelimeen Istekin toimesta. Myös kameralla otetut kuvat voidaan siirtää neaLinkiin.
Sovelluksen käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jotka saadaan
myös Istekistä.
2. Kuvat haavasta tulee ottaa siten, että on ensin yleiskuva, jossa haava-alue näkyy
laajemmin, esim. koko säären alue tai koko jalkaterän alue ja sitten otetaan lähikuvat
haavasta.
3. Kiinnitä huomio siihen, että kuvan tarkkuus on hyvä
4. Jos mahdollista, laita paperinen haavamitta haavan vierelle, jotta haavan kokoa on
helpompi arvioida. Ota sekä pituus- että leveysmitat. Jos haavassa on taskuja tai onkaloita, osoita se kuvassa esim. vanupuikon tai sondin avulla.
5. Soita aina kuvan otettuasi Haavakeskukseen haavahoitajalle, jotta saamme kokonaisvaltaisen kuvan potilaan ja haavan tilanteesta ja voimme antaa asianmukaisen
ohjauksen.
6. Yhteydenotot erikoisaloittain:
a. Ortopediset, gastrokirurgiset ja plastiikkakirurgiset potilaat: Kirurgian pkl haavahoitajat 044-7175685 klo 8-14 (takaisinsoittopalvelu)
b. sydän- ja verisuonikirurgiset potilaat: sydän- ja verisuonikirurgian haavahoitaja 044-7174884
c. ihotautien haavapotilaat, ihotautipoliklinikan sihteerin kautta, p. 017-172890.
Sihteeri välittää konsultaatiopyynnön konsultoivalle ihotautilääkärille.
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POHJOIS-SAVON
SAIRAANHOITOPIIRIN KY
PL 3036
70090 MONETRA

PUIJON SAIRAALA
KAARISAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
Kuopio

SÄDESAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Kelkkailijantie 7
Kuopio

ALAVAN SAIRAALA
PL 200
70029 KYS
Kaartokatu 9
Kuopio

JULKULAN SAIRAALA
PL 300
70029 KYS
Puijonsarventie 60
Kuopio

KUOPION
PSYKIATRIAN KESKUS
PL 400
70029 KYS
Viestikatu 1-3
Kuopio
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