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1. OHJEET SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENPOLIKLINIKALLE LÄHETETTÄVISTÄ POTILAISTA  

1.1 Bartholini rauhasen ongelmat 

 Akuutti kova kipu, paise 

o paiseen avaus ja antibioottihoito tk:ssa 

 Pitkittynyt oire (infektio tai kysta) 

o oireetonta kystaa ei tarvitse hoitaa 

o kystan hoito on marsupialisaatio tai Wordin katetrin laitto, lähete pkl:lle (1 

kk:n sisällä) ellei tk:ssa hoideta 

o kystan punktio ei riitä hoidoksi 

o pitkittynyt tai toistuva ongelma – lähete pkl:lle (1kk) 

o maligniteettiepäily – lähete kiireellisenä (1-7pv) 

1.2 Ehkäisy 

 Ehkäisy 

o hoidetaan avopuolella ehkäisyneuvolassa 

o ongelmissa saattaa paperi- tai puhelinkonsultaatio riittää 

 Kierukkaongelmat 

o jos kierukan poisto tai asetus ei onnistu avohoidossa – lähete naistentautien 

pkl:lle (ei-kiireellinen) 

o kierukanpoistoa kannattaa yrittää vaikkei lankoja näy esim. kapeakärkisellä 

pihdillä tai kierukkakoukulla 

 Sterilisaatio 

o ST1-lähete kriteerit huomioiden (ei-kiireellinen) 

o sterilisaatio ei kuulu hoitotakuun piiriin  

1.3 Emätinvaivat  

 pitkittyneet tulehdukset ja/tai muut oireiset emätinvaivat, papa-näyte vastattuna (ei-

kiireellinen lähete) 

1.4 Endometrioosi 

 hormonihoidon ja kipulääkityksen aloitus tk:ssa (tavoitteena vuodottomuus) 

 lähete naistentautien pkl:lle ellei hormoni- ja/tai kipulääkityksestä ole apua (ei-

kiireellinen lähete) 

 epäily syvästä endometrioosista (ei-kiireellinen lähete) 

1.5 Keskenmenot (spontaanit ja uhkaavat), tuulimunaraskaudet, sykkeetön sikiö 

 Alle 12 raskausviikkoa 

 runsaasti vuotavista ja/tai huonokuntoisista potilaista tehdään päi-

vystyslähete naistentautien poliklinikalle tai synnytysten päivystyk-

seen 

 muut hyväkuntoiset vuotavat tai vuotamattomat potilaat lähetetään 

naistentautien poliklinikalle kiireellisellä lähetteellä (1-7 päivää) 

 

 Yli 12 raskausviikkoa 

 runsaasti vuotavista potilaista päivystyslähete naistentautien ja syn-

nytysten päivystykseen  
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 niukasti vuotavat tai vuotamattomat lähetetään naistentautien poli-

klinikalle kiireellisellä lähetteellä (1-7 päivää) 

1.6 Keskeytykset 

 Klamydia-testi otetaan avopuolella aina 

 Alle 12 raskausviikkoa tai jos raskauden kesto epäselvä  

 lähettävä lääkäri tekee kiireellisen (1-7päivää) lähetteen naistentautien poliklinikal-

le. Hän täyttää raskaudenkeskeytys-lomakkeet AB1 (AB2 tarvittaessa). AB1 – lomake 

toimii myös lähetteenä 

 Yli 12 raskausviikkoa 

 lähettävä lääkäri toimittaa keskeytysluvan anomuskaavakkeet Valviralle. Potilas tilaa 

puhelimitse ajan naistentautien poliklinikalle saatuaan kirjallisen päätöksen, jonka 

hän tuo sairaalaan mukanaan 

  

1.7 Kuukautishäiriöt 

 anemisoivat runsaat vuodot  

 pitkittynyt ja /tai runsas vuoto + heikentynyt yleistila › päivystyslähete naistentau-

tien ja synnytysten päivystykseen (tai 1-7pv) 

o muut lähetteet naistentautien poliklinikalle (1 kk:n sisällä) (mahdollinen pro-

bet-näyte otettuna – vastaus naistentautien poliklinikalle) 

 epäsäännölliset, tiputteluvuodot, runsaat vuodot 

 uä-tutkimus terveyskeskuksessa mahdollisuuksien mukaan endometriumpolyyppien 

ja myomien poissulkemiseksi, ellei uä-mahdollisuutta, lähete naistentautien polikli-

nikalle 

 endometrium näyte tk:ssa 

 ellei edellisissä (uä, endometriumnäyte) poikkeavaa - Mirenan® ase-

tus tk:ssa 

 jos endometriumnäytteessä poikkeavaa: 

o hyperplasia ilman atypiaa – syklinen progestiini 3 kk:ksi ja näytteen tarkastus 

6 kk,  

o vaihtoehtona p.o. lääkitykselle hormonikierukka (MIrena®),  

o mikäli toistuva simplex hyperplasia – lähete naistentautien pkl:lle 

o muut hyperplasiat – lähete naistentautien pkl (kiireellisenä <30vrk) 

o polyyppi – lähete naistentautien poliklinikalle toimenpiteeseen 

 

 kuukautisten puuttuminen 

o raskauskoe 

o S-TSH, S-PRL, S-FSH, S-LH, progestiinikoe (10 pv ajan keltarauhashormonia 

vuodon aikaansaattamiseksi) 

o lähete naistentautien poliklinikalle 

1.8 Hyperprolaktinemia 

 S-Prl toistuvasti koholla – lähete sisätaudeille/endokrinologille 

 koholla oleva prolaktiini ja kuukautishäiriöt / puuttuvat kuukautiset – ei-kiireellinen 

lähete naistentautien pkl:lle 
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1.9 Laskeumat (cystocele, kohdunlaskeuma, rectocele, enterocele) 

 oireettomat ja vähäoireiset laskeumat eivät tarvitse hoitoa 

 laskeumarengasta ja/tai prolapsikuutiota voidaan kokeilla avopuolella 

 oireilevat ja isot laskeumat – ei – kiireellinen lähete naistentautien pkl:lle 

1.10 Liiallinen karvankasvu – hirsutismi 

 ei-kiireellinen lähete naistentautien pkl:lle jos liittyy hyperandrogenismiin 

1.11 Myoomat 

 pieniä oireettomia kohdun myoomia seurataan avopuolella 

 oireilevat (kipua, vuotohäiriöitä) ja/tai kasvavat myoomat – kiireellinen lähete nais-

tentautien pkl:lle  

1.12 Papa-muutokset  

 Kts. Käypä-hoito ohjeistus (päivätty 29.3.2021) taulukko 7  

1.13 Polyypit 

 kohdunkaulan polyypin voi poistaa avopuolella kiertämällä, näyte laitetaan aina pa-

tologille. Jos polyyppi uusi – lähete naistentaudeille, tarkista papa  

 kohdun limakalvon polyyppi 

o oireetonta pientä polyyppia (alle 1cm) ei tarvitse poistaa, jos endometriumin 

näytevastaus (pipelle) on normaali 

o vuotava polyyppi lähetetään naistentautien pkl:lle toimenpiteeseen 

 Postmenopausaalisten naisten kohdalla kaikenkokoiset polyypit lähetetään naisten-

tautien pkl:lle 

1.14 Sukupuoliteitse tarttuvat taudit 

 HPV  

o Kts Käypä-hoito ohjeistus (Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten so-

lumuutokset), taulukko 7 Kolposkopian aiheet ja kiireellisyys 

 

 herpes 

o lähete naistentaudeille (päivystys) mikäli on aihetta parenteraaliselle lääkityk-

selle, muutoin hoito avopuolella 

 kondylooma (visvasyylä) 

 vulvalla  

o penslaukset tai imikimodivoide avopuolella 

o hoitoresistentit tai residivoivat syylät – ei-kiireellinen lähete naistentautien 

pkl:lle 

 portiolla 

o makroskooppisesti näkyvä kondyloma – papan tarkastus ja lähete naistentau-

tien pkl:lle 
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1.15 Syöpä ja syöpäepäilyt 

Ulkosynnytinalueen, emättimen, kohdunsuun, kohdunkaulan, kohdunrungon, munasar-

jojen tai lantion pohjan syöpälöydökset tai – epäilyt lähetetään kiireellisellä (1-7 päivää) 

lähetteellä naistentautien pkl:lle 

1.16 Ulkosynnytinvaivat 

 Kipu, vulvodynia 

o e-pillereiden tauottaminen tai vaihto toiseen avopuolella 

o tulehdusten, ihottumien ja kuivuuden hoito avopuolella 

o ei-kiireellinen lähete naistentaudeille 

 Kondylooma (kts. sukupuoliteitse tarttuvat taudit) 

 Labioiden liikakasvu  

o kosmeettiset syyt – lähete avopuolen plastikkakirurgille 

o lääketieteelliset syyt – lähete plastikkakirurgille 

 Punajäkälä 

o lähete naistentautien pkl:lle diagnoosin varmistamiseksi 

 Valkojäkälä (LSA lichen sclerosus et atrophicus) 

o hankalaoireiset tai diagnoosin varmistamiseksi - lähete naistentautien pkl:lle 

o vuosittainen seuranta on tarpeen mutta voidaan lieväoireisena toteuttaa myös 

avopuolella 

1.17 Vaihdevuosioireilu  

 paperi- tai puhelinkonsultaatio saattaa riittää epäselvissä hoitovalinnoissa 

 hormonikorvaushoidot aloitetaan avopuolella 

1.18 Vatsakipu 

 akuutti voimakas vatsakipu päivystyslähetteellä naistentautien ja synnytysten päi-

vystykseen 

o kohdunulkoinen raskaus 

o munasarja kystan puhkeaminen tai kiertyminen  

o infektio/PID 

 pitkittynyt tai toistuva alavatsakipu kiireellinen lähete naistentautien poliklinikalle 

o endometrioosi 

o infektiot 

1.19 Virtsaamisvaivat 

 Verivirtsaisuus ja virtsaamiskipu - lähete urologian pkl:lle 

1.20 Virtsankarkailu  

 Kts. Käypä hoito (Virtsankarkailu naiset) 9/2017 Kuva 1. Hoitokaavio Virtsankarkai-

lun selvittely avoterveydenhuollossa 

 Virtsanäyte tarkistettava 

 Pakkoinkontinenssi 

 elämäntapamuutokset 

 lääkehoito (antikolinerginen lääke tai mirabegoni) 

 Paikallisestrogeeni vaihdevuosi-ikäiselle,  
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 Rakon koulutus 

 Ellei yllämainituista hoidoista saa riittävää apua 1-3 kuluttua – ei-

kiireellinen lähete urologialle 

 Ponnistusinkontinenssi 

 Elämäntapamuutokset 

 Lantion pohjan voimisteluohje, fysioterapia, virtsaputken tuki 

 Paikallisestrogeeni vaihdevuosi-ikäiselle 

 Hoitovaste avopuolella 1-3 kk kuluttua - ellei riittävää apua ei-

kiireellinen lähete naistentautien pkl:lle 

 

1.20.1 Virtsankarkailukaavio  
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1.21 Vuotohäiriöt 

 Kts Vuotohäiriöt Lääkärin käsikirja 9.12.2020 

 Kohtuperäiset syyt, arvion mukaan lähete naistentautien poliklinikalle 

 Menopaussin jälkeiset vuodot 

o aina lähete naistentautien poliklinikalle 

o probet näyte (mikäli mahdollista) avopuolella – vastaus naistentautien polikli-

nikalle 

 Runsaat vuodot  

o Kts Käypä hoito Runsaat kuukautisvuodot (3.5.2018) 

o elleivät hormonikierukka, traneksaamihappo, tulehduskipulääkkeet tai yhdis-

telmäehkäisyvalmisteet tai näiden yhdistelmät vähennä tehokkaasti vuodon 

määrää, lähetetään potilas naistentautien poliklinikalle (kiireellisyys riippuen 

vuodosta ja anemisoitumisesta) 

2. Lapsettomuus 

 erillinen lähete naistentautien poliklinikalle molemmista puolisoista 

 partnerin siemennestetutkimus lähetteeseen mukaan. Partneri voidaan kutsua myös 

SeKS laboratorioon siemennestetutkimukseen  

2.1 Lapsettomuushoidon perusteet EPSHP:ssa 

Hoitoon pääsyn indikaatiot ja edellytykset ovat  

 lapsettomuuden kesto yli vuosi (poikkeustapauksissa riittää lyhempi aika) 

 itsellisillä naisilla ja naispareilla raskaustoive tulee olla huolella harkittu  

o kts erikseen ”1.2 Lahjasoluhoitojen kriteerit” 

 yhteisiä lapsia tästä parisuhteesta saa olla yksi (jos 2, ei hoideta) 

 Ikäraja: naisen tulee olla alle 40-vuotias poliklinikalle tullessa eli korkeintaan 39v 

9kk kun lähete tehdään. Miehen yläikäraja on alle 60 vuotta. 

o  Naisilla erityisesti 39 v tehdään yksilöllinen arvio, jossa huomioidaan IVF-

Prediction-laskurin antama % -todennäköisyys lapsen saamiseen IVF-hoidolla. 

Lisäksi huomioidaan AMH, AFC ja anamneesi. 

o hoidosta ja erityisesti uusintahoidoista voidaan pidättäytyä jos raskauden to-

dennäköisyys hoidoilla arvioidaan alle 10 % 

 IVF hoitoja annetaan alle 40v 3. Jos on annettu aikaisempia hoitoja yksityispuolella, 

arvioidaan raskausennuste ja annettavien hoitojen määrä (yhteensä max 6) 

 lääketieteellisistä syistä, kuten huononevat ovariot tai sperma tai endometrioosi 

hoito voidaan toteuttaa kiireellisenä  

 naisen raskauteen vaikuttavan perussairauden tulee olla hyvässä hoitotasapainossa 

o  esim diabeetikolla HbA1C alle 7,5 % / 58 mmol/mol ja varsinainen tavoite 

HbA1C alle 7.0 % / 53 mmol/mol 

 IVF/ICSI hoidoissa BMI alle 35 (onnistuneen laihdutuksen jälkeen hoitoa voidaan 

harkita, vaikka BMI yli 35). 

o  Erityisesti 38 vuotiailla ja vanhemmilla BMI-raja ei ole aivan ehdottoman jäyk-

kä (ehdoton yläraja kaikissa ikäluokissa 40). 

o tutkimuksiin voidaan ottaa, jos BMI alle 40 ja yli 18  

 uudessa parisuhteessa IVF-hoidot nollaantuvat eli voidaan hoitaa (x3) vaikka aikai-

semmassa suhteessa olisi tehty jo 3 IVF-stimulaatiota olettaen, että hoitokriteerit 

muuten täyttyvät 

 hoidot nollaantuvat lapsen synnyttyä (ensimmäistä lasta varten voidaan tarjota 3 

IVF-hoitoa ja toista lasta varten uudet 3 IVF-hoitoa) 
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 Yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen hoitojen alkioita ei siirretä julkiselle sekto-

rille. Jos alkioita on pakastettuna yksityissektorilla tai ulkomailla, alkiot täytyy käyt-

tää ennen julkisen sektorin lapsettomuushoitoa. 

 

Munasolujen pakastushoito tulee kyseeseen lääketieteellisin indikaatioin jos muna-

sarjojen kapasiteetin arvioidaan olevan uhkaavassa määrin heikentymässä ja potilas 

ei ole vakituisessa suhteessa. Hoito voidaan toteuttaa myös normaalina IVF-hoitona, 

mikäli potilas on vakituisessa parisuhteessa ja myös puoliso on halukas hoitoon.  

Esim. aikaisempien tai suunniteltujen kirurgisten munasarjatoimenpiteiden, mo-

lemminpuolisten munasarjamuutosten tai Turner-mosaiikin uhkaavan POI:n takia.  

 

Kontraindikaatiot hedelmällisyyshoidolle ovat 

 jos jommallekummalle puolisoista on tehty sterilisaatio, hoitoja ei tar-

jota (yliopistoklinikoiden tapaan). 

 erittäin vaikeat perussairaudet, jolloin hedelmöityshoito tai raskaus 

vaarantaisi äidin terveyden 

 pariskunnan fyysinen ja psyykkinen kapasiteetti lapsen hoitamiseksi 

selvästi huono. Hedelmöityshoitolaki § 8 pykälä kohta 5 

 päihteiden/huumaavien aineiden käyttö. Päihteiden lopetuksen ka-

renssiaika 1-2 vuotta, yksilöllistä harkintaa käytetään 

 raskauden keskeytys sosiaalisilla indikaatioilla vuoden sisällä 

 

Toisen lapsen toive: 

 Jos pakkaseen on jäänyt aiemmasta hoidosta alkioita, potilas voi soit-

taa itse lapsettomuuspoliklinikan hoitajalle, kun ikä on alle 45v) 

 Puoliso mukaan vastaanotolle tai alkionsiirtoon. 

 Edellytyksenä on, että imetys on lopetettu ja kierto käynnistynyt. Jos 

taustalla on anovulaatio, voidaan keltarauhashormonikuurilla aikaan-

saada vuoto ja toteuttaa hoito substituutiokierrolla (estrogeenihoito 

kp1 alkaen, sähköinen resepti tarvittaessa lapsettomuuspoliklinikalta) 

tai modifioidulla luonnollisella kierrolla 

 Hoitaja laittaa puhelimessa saadut oleelliset tiedot Hoke-lehdelle ja 

tarvittaessa konsultoi lääkäriä pakastealkionsiirtoa edeltävästä mah-

dollisesta lääkityksestä 

 Emme vaadi edeltävää gynekologista tutkimusta. Potilas tutkitaan joka 

tapauksessa lapsettomuuspoliklinikalla. Hoito perutaan tarvittaessa, 

jos tutkimuksen yhteydessä tulee esiin jotain poikkeavaa 

 Jos pakkasessa ei ole alkioita, tehdään avopuolelta lapsettomuuspoli-

klinikalle uusi lähete siinä vaiheessa, kun pariskunta sitä toivoo 

 Arvioimme lähetteen perusteella, tuleeko pariskunnalle uusi kartoitus-

käynti vai laitetaanko pariskunta heti lähetteen perusteella uuteen 

IVF/ICSI-jonoon (esim. jos molemmat munatorvet poistettu, vaikea en-

dometrioosi tai sperma ollut IVF/ ICSI-tasoa). 

 Ohjelmoimme tarvittaessa sperma-analyysin ennen käyntiä (esim. jos 

sperma on ollut erittäin huono ja halutaan tarkistaa, että ICSI-hoito 

vielä onnistuu) tai aiemmasta hoidosta on runsaasti aikaa  

 Kartoituskäynnillä arvioimme, mikä on spontaanin raskauden toden-

näköisyys ja millä aikataululla hoitoihin lähdetään 

 Jos puoliso on vaihtunut, toimitaan kuten primaarissa infertiliteetissä 

eli uusi lähete ja aina sperma-analyysi, kun puoliso on mies 

 Jos ensimmäinen lapsi on syntynyt ilman lapsettomuushoitoja, toimi-

taan kuten primaarissa infertiliteetissä. 
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2.2 Lahjasoluhoitojen indikaatiot  

 Noudatetaan julkisen terveydenhuollon yleisiä hedelmöityshoitojen kriteerejä ja ra-

jauksia.  

 Julkisessa terveydenhuollossa enintään kolme munasolukeräystä omilla tai luovute-

tuilla munasoluilla 

 Hoidot luovutetuilla sukusoluilla eivät kuulu hoitotakuun piiriin 

o Julkisella puolella käytetään vain julkisten sairaaloiden sukusolupankkien 

sukusoluja/alkioita 

o Oman tunnetun luovuttajan käyttö on mahdollista soveltuvin osin  

o ns. ”kumppanuusvanhemmuusjärjestelyt”, joissa tunnettu siittiöiden luo-

vuttaja haluaa vahvistaa isyyden, eivät kuulu julkisella puolella tehtäviin 

hoitoihin 

 Naisparia hoidettaessa parisuhde vähintään yksi vuosi 

o Hedelmöityshoitolaki ei salli miesten yksin tai miesparien hoitamista 

 Itsellisillä naisilla alaikäraja 25 v, edellisestä parisuhteesta tai av(i)oerosta vähin-

tään vuosi 

o itsellinen nainen on yksin lasta toivova nainen, joka elää yksin, ei seurus-

tele tai elä parisuhteen kaltaisessa suhteessa 

 Naisparit hoidetaan parina, ei kahtena itsellisenä naisena 

o Hoitojen määrä lasketaan paria kohti 

o Lapsen saaminen saman luovuttajan siittiöillä on mahdollista molemmille 

naisille (viiden perheen sääntö) 

o Sovitaan parin kanssa, kumpaa hoidetaan/kumpaa hoidetaan ensin 

o Jos toiselle tehdystä IVF-hoidosta on alkioita pakkasessa, ne käytetään 

hänelle ensin, ennen kuin toiselle voidaan tehdä IVF-hoito (koskee myös 

mahdollisia yksityispuolella tai ulkomailla olevia alkioita vrt. heteropari) 

o AID-hoitoja saman luovuttajan siittiöillä voidaan kuitenkin tehdä toiselle 

parin osapuolelle, vaikka toisen munasoluilla tehtyjä alkioita on vielä pak-

kasessa 

o Ns. ”shared motherhood/reciprocal IVF” vain lääketieteellisin perustein 

naisparin osapuolia ei hoideta samanaikaisesti 

2.2.1 Hoidot luovutetuilla siittiöillä 

Luovutetuilla siittiöillä ja omilla munasoluilla hoito < 40-vuotiaana.  

Indikaatiot: 

 Azospermia/vaikea male factor 

 Vakava perinnöllinen sairaus 

 Naispari 

 Itsellinen nainen 

 enintään kuusi inseminaatiota luovutetuilla siittiöillä, lääketieteellisen harkinnan 

mukaan 1-2 viimeistä voidaan vaihtaa IVF/ICSI hoidoksi 

o Jos inseminaatiohoito ei ole lääketieteellisesti perusteltua (esim. muna-

johtimet tukossa), voidaan tarjota enintään kolme IVF/ICSI hoitoa. 

2.2.2 Hoidot luovutetuilla munasoluilla 

Luovutetuilla munasoluilla hoitopäätös < 40-vuotiaana. Hoidon toteutus < 42-vuotiaana.  

Indikaatiot: 

 munasolujen puuttuminen 
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 vakava perinnöllinen sairaus 

 liian suuret omien munasolujen keräykseen liittyvät riskit  

 puuttuva munasarjavaste stimulaatiolle  

 ennenaikainen munasarjatoiminnan hiipuminen 

 (AMH < 0,2 ja alkukierron FSH toistetusti > 20) 

 ei siirrettäviä alkioita tai toistuvasti huomattavan poikkeava alkiokehitys (muna-

soluperäiseksi arvioitu ongelma) 

2.2.3 Hoidot luovutetuilla alkioilla 

Luovutetuilla alkioilla hoitopäätös < 40-vuotiaana. Hoidon toteutus < 42-vuotiaana. 

 Kolme luovutetun alkion siirtoa vastaa yhtä hoitoa 

o lahja-alkioilla voidaan tehdä enintään 9 alkionsiirtoa 

 Indikaatiot käyttää sekä luovutettuja munasoluja että luovutettuja siittiöitä täyt-

tyvät 

o lahja-alkiohoito olemassa olevilla luovutetuilla alkioilla on ensisijainen 

hoitomuoto 

o ns. full donatio hoito vain erittäin painavin perustein 

 

3. OHJEET SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN ÄITIYSPOLIKLINIKALLE JA SYNNYTYSVASTAANOTOLLE 

LÄHETETTÄVISTÄ SYNNYTTÄJISTÄ 

Äitiyspoliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana, jonne terveyskeskus- ja yksityissektorin 

lääkärin lähetteen lisäksi voivat myös äitiyshuollosta vastaavat terveydenhoitajat lähettää 

raskaana olevia. Lähetteeseen on merkittävä selvästi potilaan nimi, entinen nimi, henkilö-

tunnus, osoite ja mahdollinen puhelinnumero, viimeiset kuukautiset, laskettu aika, lähet-

tämisen syy sekä lähettäjän nimi ja osoite. 

Kaikki raskaana olevat päivystyspotilaat katsotaan synnytysvastaanotolla.  

Osoita päivystyslähete synnytysvastaanotolle, ei äitiyspoliklinikalle. 

Kätilön puhelinaika äitiyspoliklinikalla ma-pe klo 9-10 puh 06 415 3434, käytössä on soit-

topyyntöautomaatti johon voi jättää viestin. Kätilö soittaa seuraavaan päivänä klo 15 men-

nessä. Kiireellisessä asiasta voi ottaa yhteyttä osastonsihteeriin 06 415 4512 ja jättää soit-

topyynnön.  

3.1 Ajanvaraus ultraääniseulontaan 

Lähete ultraääniseulontaan tehdään ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Aika ultraäänitutki-

mukseen lähetetään äidille postitse. 

Lähetediagnoosiksi laitetaan äitiyslähete, lähetteeseen laitetaan viimeiset kuukautiset, 

kuukautiskierron pituus ja säännöllisyys sekä laskettu aika.  

Lähetteestä tulee ilmetä, haluaako äiti osallistua 

 varhaisraskauden yhdistelmäseulontaan (NP + veri) vai 

 ainoastaan alkuraskauden ultraäänitutkimukseen (ei NP-mittausta eikä veriseulon-

taa) vai 

 vasta rakenneultraäänitutkimukseen rv 20-22 vai 

 rakenneultraäänitutkimukseen vasta rv 24 jälkeen 
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Kromosomipoikkeavuuksien seulonta tehdään ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistel-

mäseulontana 

 verinäyte (PAPP-A ja B-HCG) rv 9+0 - 11+6 ja  

 ultraääni ja niskaturvokemittaus rv 11+0 - 13+6 

Toissijaisesti (jos varhaistutkimus myöhästyy) 

 verinäyte (s-AFP ja B-HCG) rv 15+0 - 16+6 sekä 

 ultraääni (ei enää niskaturvokemittausta) 

Ensimmäisen trimesterin ultraäänitutkimusta suositellaan kaikille sikiön elossaolon totea-

miseksi 11+0 – 13+6 rv:lla, raskauden keston määrittämiseksi ja sikiöitten lukumäärän to-

teamiseksi. Asiakkaan halutessa tehdään vain pelkkä ultraääni ilman verikokeita ja niska-

turvokemittausta. 

3.2  ÄITIYSPOLIKLINIKALLE ALKURASKAUDESSA LÄHETETTÄVÄT POTILAAT 

3.3 Krooninen sairaus 

Kroonista sairautta, joka luonteensa vuoksi vaatii erikoissairaanhoitoa jo ei-raskausaikana, 

on syytä ohjata hoitavan lääkärin konsultaatioon jo raskautta suunniteltaessa. 

3.4 Diabeetikot 

Tyypin 1 diabetespotilaat lähetetään aina sisätautien poliklinikalle tasapainon tarkistusta 

varten raskauden suunnitteluvaiheessa. Tyypin 2 diabetespotilaat lähetetään äitiyspoliklini-

kalle raskausviikoilla 6-8. Verensokerin omaseuranta aloitetaan heti raskauden tultua ilmi. 

Äidit ohjeistetaan aloittamaan korotettu foolihappoannos 5 mg x1 jo raskauden suunnitte-

luvaiheessa. 

3.5 Muut 

Seuraavia kroonisia sairauksia sairastavia lähetetään äitiyspoliklinikalle joko alkuraskau-

dessa tai tarpeen ja harkinnan mukaan myöhemmin:  

 krooninen hypertensio. Ennen raskautta lääkehoitoa vaatinut hypertensio - rv 12 men-

nessä 

 munuaissairaudet - rv 12 mennessä 

 maksasairaudet – rv 12 mennessä 

 tulehdukselliset suolistosairaudet - rv 20 mennessä 

 autoimmuunisairaudet - rv 12 mennessä 

 Basedowin taudin hypertyreoosi tai aikaisempi Basedowin tauti, jossa TSH-reseptori-

vasta-aineet koholla - rv 12 mennessä 

 poikkeava tukostaipumus/sairastettu syvä laskimotukos- paperikonsultaatio rv 12 

mennessä. Konsultaatioon maininta myös potilaan 1. asteen sukulaisten sairastetuista 

laskimotukoksista. 

 epilepsia – rv 12 mennessä. Foolihappoannos 5mg x 1 jo raskauden suunnitteluvai-

heessa ohjeistetaan neuvolassa. 

 sydänsairaudet – yksilöllisen tarpeen mukaan 

 psyykkiset sairaudet ja neurologiset sairaudet – yksilöllisen tarpeen mukaan. Herkästi 

viimeistään rakenne uä:n yhteydessä etenkin, jos on tarve moniammatillisille tapaami-

sille 

 Ikä >40v 

 BMI raskauden alkaessa >40/syömishäiriö. Foolihappo 1 mg x1 jo raskauden suunnitte-

luvaiheessa. 
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 Anamneesissa lihavuusleikkaus. Foolihappo 1 mg x 1 jo raskauden suunnitteluvaihees-

sa. 

Äitiyspoliklinikalle ei tarvitse kuitenkaan lähettää 

 hyvässä hoitotasapainossa olevaa astmapotilasta 

 vähäoireista nivelreumapotilasta 

 vähäoireista suolistotautia sairastavaa jolle ei ole tehty suolioperaatioita 

 prolaktinoomapotilasta, jonka tuumorin koko alle 10 mm 

 hypotyreoosipotilasta, jonka tauti on diagnostisoitu ja hoito aloitettu terveyskeskuk-

sessa. TSH- ja T4V-seurannat avoterveydenhuollon puolella 

 muutoin oireetonta trombosytopeniapotilasta, jolla lievä loppuraskauden trombosyto-

penia tasolla 100 - 150. Muut lähetetään. 

3.6 Suvun periytyvät sairaudet 

Vanhemmat, joilla suvussa on periytyviä sairauksia, eikä perinnöllisyysneuvontaa ole aikai-

semmin järjestetty, ohjataan äitiyspoliklinikalle mieluiten raskauden suunnitteluvaiheessa 

Jos jommallakummalla vanhemmista on vuototaipumuksen aiheuttava sairaus, on hyvä lä-

hettää raskautta suunnitteleva pariskunta keskustelemaan taudin periytyvyydestä ja hoi-

dosta jo ennen raskautta äitiyspoliklinikalle. Erityisesti tulee ottaa huomioon sikiön ja vas-

tasyntyneen verenvuotoalttiutta mahdollisesti lisäävät periytyvät sairaudet, kuten hemofili-

at ja von Willebrandtin taudin vaikeat muodot (tyypit 2 ja 3) 

3.7 Aikaisemmin komplisoitunut raskaus 

 Potilaat, joiden anamneesissa on prenataalikuolemia tai epämuodostumia lähe-tetään 

rv12 mennessä.  

 Jos aikaisemmin vaikea toksemia tai IUGR (niukkakasvuisuus) suositellaan ASA 150mg 

x 1iltaisin, aloitus H12. Äpkl seuranta alkaa H24. 

 Muut ASA:n aloituskriteerit, kts Liite1 

 

 

 Jos anamneesissa on spontaanisti käynnistynyt synnytys tai lapsivedenmeno <H34, 

suositellaan aloittamaan Lugesteron vaginaalisesti 200mg x 1 iltaisin rv 18-22 ad rv 35 

(voidaan aloittaa myös neuvolassa). Cx kontrollit aiemmin ennenaikaisesti (<H34) syn-

nyttäneillä alkavat rv 24.  

 Jos aiemmassa synnytyksessä on tullut kolmannen asteen välilihan repeämä lähetetään 

potilas synnytyksen suunnittelukäynnille rv 36-37. 

3.8 Muut alkuraskauden lähetettä vaativat tilanteet 

 Kohdun tai vaginan anomalia - rv 20 mennessä 

 Loop-konisaatio anamneesissa – kohdunkaulan kontrolli rakenne UÄ yhteydessä  

 Potilaat, joilla on ollut vähintään 3 perättäistä keskenmenoa tai yksi keskiraskauden 

keskenmeno - rv 15 mennessä 

 Jos laskettu aika on epäselvä, tehdään lähete seulontatutkimuksia silmälläpitäen.  

 Jos suunnitellaan istukkabiopsiaa, lähete rv 9 - 11. 

 Raskauspahoinvointi, johon liittyy painonlaskua (huonokuntoiset päivystyksenä) 

 geminiraskaus  

LIITE1.docx
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3.9 Alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjät 

Lähetetään äitiyspoliklinikalle hoidon tarpeen arviointiin missä raskauden vaiheessa tahan-

sa. 

4. TAUDIN TAI POIKKEAVUUDEN ILMAANTUESSA LÄHETETTÄVÄT POTILAAT 

4.1 Äidistä johtuvat syyt 

4.1.1 Raskaushypertensio tai pre-eklampsia 

Lepo-RR istualtaan yli 140/90 toistuvasti tai kerran yli 160/100  

Toistuvasti peräkkäisissä mittauksissa on havaittu diastolisen paineen nousu yli 15 mmHg 

tai systolisen paineen nousu yli 30 mmHg lähtöarvoista (istuen 15 min levon jälkeen) yh-

distettynä muihin oireisiin tai löydöksiin. 

Proteinuria: U-prot toistuvasti + tai kerran ++ ja virtsatieinfektio poissuljettu 

Kiireellinen/päivystyslähete, jos raskausviikkoja yli 22 ja joku seuraavista: 

 verenpaineen nousun yhteydessä ilmenee voimakas proteinuria (U-prot ++) 

 verenpaine on kohonnut äkillisesti ja voimakkaasti (yli 160/100) 

 verenpaineen nousun lisäksi potilaalla on subjektiivisia oireita (päänsär-

kyä/näköhäiriöitä/ylävatsakipuja) tai voimakas nesteretentio= yli 15 kg kokonais-

painonnousu tai viikkopainonnousu yli 2 kg 

 epäilys sikiön voinnin heikentymisestä 

4.1.2 Poikkeava glukoosinsieto 

Kts. käypä hoito-suositus ” Raskausdiabetes ” 

Lähete äitiyspoliklinikalle tehdään verensokerin omaseurannan tulosten perusteella. Oma-

seuranta ohjelmoidaan kaikille niille, joilla glukoosirasitus on poikkeava. 

Synnytyssuunnittelu: 

Neuvolaseurannassa ollut raskausdiabeetikko lähetetään synnytyksen suunnitteluun h 36-

37, jos neuvola arvioi sikiön poikkeavan kookkaaksi tai epäillään muita synnytykseen vai-

kuttavia tekijöitä. 

Kts liite 4.8; Raskausdiabeteksen kaavio 

4.1.3 Metformiinin aloitus raskausdiabeteksessa 

Metformiini-lääkitys voidaan aloittaa neuvolassa raskausdiabetekseen. Sitä käytetään ruo-

kavaliohoidon lisänä erityisesti obeeseille potilaille (BMI yli 30), jos verensokeriylitykset 

ovat lieviä (esim aamun paastoarvot alle 6 mmol/l).  Potilaasta tehdään äitiyspoliklinikalle 

lähete. Lähetteen perusteella otetaan kantaa, aloitetaanko metformiinilääkitys neuvolassa 

vai tarvitaanko asiointia erikoissairaanhoidossa. Tavoitteena paastoarvot alle 5.5 mmol/l ja 

aterianjälkeiset arvot alle 7.8 mmol/l.  

Kts liite 4.10; Metformiinilääkityksen aloitus 
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4.1.4 Raskaushepatoosi 

Lähetetään, jos kutisevalla potilaalla koholla oleva ALAT (yli 45 ja/tai sappiha-pot yli 10). 

Intensiivisesti kutisevalla, voidaan jo neuvolassa aloittaa Atarax 25 mg yöksi ennen kuin äi-

tiyspoliklinikan vastaanotto saadaan järjestettyä. 

4.1.5 Anemia  

Lähete äitiyspoliklinikalle, jos hemoglobiini on alle 110 g/l huolimatta potilaan saamasta 

vähintään 3-4 viikon rautahoidosta. PVK, CRP ja S-ferritiini otetaan terveyskeskuksessa. 

Lähetteessä tulee mainita potilaan oireet, käytetty po rautalääkitys (vähintään 4 viikon ajan) 

ja peroraaliseen rautalääkityksen toteuttamiseen liittyvät ongelmat (sivuvaikutukset, imey-

tymisongelmat). 

4.1.6 Raudanpuute ilman anemiaa 

Ensisijaisesti hoito toteutetaan neuvolasta käsin p.o rautavalmisteella. Jos ei-aneemisella 
odottajalla oireilu jatkuu 2kk adekvaatista peroraalisesta rautalisästä huolimatta, kontrol-
loidaan pvk , ferritiini ja transferriinisaturaatio. 

Jos p.o. rautahoito ei onnistu ja potilas on raudanpuuteoireinen (väsymys, uupumus, hen-

genahdistus), iv-raudan antaminen voi olla perusteltavissa jos ferritiinitaso on ≤ 15ug/l, 

vaikka Hb-taso on normaali. 

- iv-raudan hyötyä raudanpuutosoireisiin ei ole osoitettu ≥15 ug/l ferritiiniarvoilla, 

jos Hb on normaali 

4.1.7 Raskaudenaikainen verenvuoto 

Alkuraskaudessa (alle 20. rv) potilas, jolla kuukautismainen vuoto ilman muita oireita, oh-

jataan naistentautien pkl:lle arkiaamuna. Jos vuoto on kuukautisia selvästi niukempi eikä 

muita oireita ole, ohjataan potilas terveyskeskuksen kiirevastaanotolle arvioon (arvion mu-

kaan tarvittaessa kiireellinen lähete gyn poli-klinikalle). 

Vain runsaasti vuotavat, kuumeiset tai erityisen kipeät potilaat ohjataan yöai-kana synny-

tyspäivystykseen.  

Yli 20-viikkoiset lähetetään synnytyspäivystykseen. Hätätilanteeseen viittaa runsas veren-

vuoto joka uhkaa potilaan yleistilaa. 

4.1.8 Ennenaikaiset supistukset tai kohdunkaulan kypsyminen 

Kiireellinen lähete tehdään äitiyspoliklinikalle, jos ennenaikaiseen (alle 34 rv) supistusherk-

kyyteen liittyy kohdunsuun kypsyminen. Lähete synnytyspäivystykseen, jos 20 rv jälkeen 

on säännöllisesti (alle 10 min välein) kivuliaita supistuksia levosta huolimatta yli tunnin 

ajan tai todetaan viite lapsiveden menosta. Hätätilanteeseen viittaa voimakas ponnistami-

sen tarve, napanuoran esiinluiskahdus tai supistukset 8 minuutin yhdistettynä anamnesti-

seen syöksysynnytyshistoriaan. 

4.1.9 Ennenaikainen lapsiveden meno tai sen epäily 

Jos on todettu hyvin vähäinen, epäselvä ”lirahdus” ja spekulatutkimuksessa vettä ei näy, pH 

on hapan ja mahd. PROM-testi negatiivinen, voidaan jäädä seurantalinjalle. Mikäli vahvempi 

viite lapsiveden menosta, tehdään päivystyslähete naistentautien ja synnytysten päivystyk-

seen (kuljetus makuulla, jos epäily perätilasta).  
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4.1.10 Veriryhmäimmunisaatiot 

Toimitaan SPR:n ohjeen mukaisesti. 

4.1.11 Aikaisempi sektio tai muu kohtuun/emättimeen kohdistunut leikkaus 

Jos anamneesissa on yksi ongelmaton sektio ja äiti on tässä raskaudessa motivoitunut 

normaaliin alatiesynnytykseen, lähetettä ei tarvita. Muussa tapauksessa arviokäynti H36-37. 

4.1.12 Edellisessä synnytyksessä komplikaatioita tai epäily ahtaasta lantiosta 

Äitiyspoliklnikka-arvion tarve harkitaan yksilöllisesti. Arviokäynnin sopiva ajankohta on 

yleensä 36-37 raskausviikolla. Aikaisempi imukuppisynnytys ei sinällään ole lähettämisin-

dikaatio. 

4.1.13 Poikkeava kohdun kasvu tai lapsiveden määrä 

SF-mitta kulkee yli tai alle normaalikäyrän tai laskee omalta käyrältään > 50 persentiilillä. 

Lapsiveden niukkuus tai liiallinen muodostus (mahdollisuuksien mukaan ultraäänitutki-

muksella todennettuna).  

4.1.14 Laskettu aika ohitettu 

Ensimmäinen arviokäynti pääsääntöisesti 41+0 raskausviikolla. 

4.1.15 Synnytyspelko 

Synnytyspelon käsittely aloitetaan keskusteluilla neuvolassa. Apuna käytetään synnytyspel-

ko VAS-mittaria. Jos keskustelutuki ei riitä (VAS-pisteet ≥6 ), lähetetään potilas äitiyspolikli-

nikalle yleensä rv 20-26.  

Mikäli taustalla on selkeästi psykiatrista problematiikkaa, suositellaan konsultoimaan psy-

kologia/psykiatria jo raskauden ensimmäisellä puoliskolla. 

4.1.16 Äidin infektiosairaudet 

Äidin infektiot diagnostisoidaan ja hoidetaan pääsääntöisesti neuvolassa. Epäselvissä ta-

pauksissa äitiyspoliklinikan puhelinkonsultaatio. Epidemiatilanteissa työterveyslääkärin 

konsultaatio.  

 virtsainfektiot. Kuumeiset potilaat lähetetään päivystyksellisesti sairaalaan, muut 

hoidetaan avohoidossa 

 genitaaliherpes. Rajuoireisessa tilanteessa tai synnytyksen ollessa lähellä aloite-

taan hoito parenteraalisesti synnytyssairaalassa. Varmistettu primaariherpes hoide-

taan suun kautta otettavalla asykloviiri- tai valasykloviirilääkityksellä raskauden kes-

tosta riippumatta. Jos primäärinen herpes on 35 rv tai sen jälkeen synnytetään sek-

tiolla. Jos kyseessä on residiivi, suositellaan Aciclovir 400mg x 2 estolääkityksen 

aloitus synnytykseen asti. Epäselvissä tilanteissa konsultoidaan synnytysvastaan-

oton lääkäriä. 

 listerioosi tai epäselvä korkea kuume.  Korkeakuumeinen potilas lähetetään päivys-

tyksenä sairaalatutkimuksiin. 

 toksoplasmoosi. Tuoretta infektiota epäiltäessä tarkistetaan toksoplasmavasta-

aineet. Mikäli IgG- tai IgM vasta-aineet todetaan positiiviseksi, lähete kiireellisenä äi-

tiyspoliklinikalle 
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 vesirokko. Yli 24 viikkoinen sikiö ei vaurioidu vesirokkoviruksen vaikutuksesta. 

Rakkulainen vesirokkoinfektio hoidetaan avoterveydenhuollossa per os asikloviirilla 

800 mg x 5 / valasikloviirilla 100 mg x 3 / famsikloviirilla 250 mg x 3 7 pv. Lähete 

äitiyspoliklinikalle alle 24 rv sairastetun vesirokon jälkeen (ei akuutissa vaiheessa) 

mahdollisia sikiötutkimuksia varten. Vesirokkokontakteissa tarkistetaan varicelle 

vasta-aineet. Vasta-aine negatiivisille altistuneille (tai jos vasta-ainevastaus vielä 

puuttuu) aloitetaan asikliviiri 800 mg x 5 p.o. / valasikloviiri 1000 mg x 3 p.o. / 

famsikloviiri 250 mg x 3 p.o. yhteensä viikon ajan. Kuuri aloitetaan 7. päivänä kon-

taktista. Vasta-aineet kontrolloidaan 14 vrk kuluttua kontaktista; mikäli viitteitä se-

rokonversiosta ---> kiireellinen lähete äitiyspoliklinikalle jos kyseessä alle 24 rv ras-

kaus.  

 parvorokko. Jos raskaana oleva altistuu parvovirukselle, tutkitaan parvovirusvasta-

aineet. Lähete äitiyspoliklinikalle ultraääniseurantaan raskaana olevan parannuttua, 

jos tuoreeseen infektioon viittaava serologinen löydös alle 24 rv raskaudessa. Päi-

väkotien tms epidermiatilanteessa seronegatiivisten odottajien profylaktisesta sai-

rauslomasta ei selkeästi katsota olevan hyötyä. Seronegatiivisilta jatkuvasti altistu-

vilta (päiväkodit) tutkitaan vasta-aineet 2–3 vkon välein, kunnes epidemia (1‒2kk) 

ohi.  

 cytomegaloinfektio. Diagnoosi periseeruminäytteellä. Pelkkä kohonnut IgG vasta-

aine osoittaa vanhaa immuniteettia. Todetussa primaari-infektiossa kiireellinen lä-

hete äitiyspoliklinikalle. 

 hepatiitit. Hepatiitti B-ja C-löydöksistä lähetetään aina tieto äitiyspoliklinikalle. 

Yleensä potilas on syytä lähettää äitiyspoliklinikalle. Hepatiittikantajuudesta mainin-

ta myös päivystyslähetteisiin. 

 HIV. HIV-positiivinen odottaja lähetetään kiireellisenä infektiolääkärille ja sen jäl-

keen myös äitiyspoliklinikkaseurantaan. 

 kondyloomat. Tavalliset pienet kondyloomat eivät vaikuta raskauteen tai synnytyk-

seen. Massiiviset kondyloomat voivat olla synnytyseste, jolloin potilas lähetetään äi-

tiyspoliklinikalle loppuraskaudessa. 

 Covid-19. Riippumatta raskauden vaiheesta aloitetaan pienimolekyläärinen heparii-

niprofylaksia vähintään 4 viikkoa. Jos infektio todetaan >H32, käyttöä jatketaan 

synnytykseen asti. Jos äidin oireet vaativat sairaalahoitoa, lähetetään äitiyspoliklini-

kalle kasvun seurantaan. 

 turvapaikan hakijoiden infektioiden tutkimukset. Alkuhaastattelu. Laboratorioko-

keet B-VRAb-Gr, S-HIVAgAb, S-HCVAb, S-TrpaAb, U-ChtrNhO. Thorax rtg  

 oireisilta otetaan keuhkokuva raskausviikoista riippumatta. Keräyk-

seen yskösten tuberkuloosivärjäys ja viljely x 3; soitto keuhkolääkä-

rille (herkästi myös äiti.pkl konsultaatio) 

 oireettomalta otetaan keuhkokuva sikiön sädealtistuksen vuoksi vas-

ta 20 rvk jälkeen.  

4.2 Sikiöstä johtuvat ei päivystykselliset lähettämisindikaatiot 

4.2.1 Kookas sikiö ja epäsuhta 

Jos epäillään epäsuhtaa, lähetetään yleensä 37-38 raskausviikolla 
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4.2.2 Sikiön hidastunut kasvu 

Voidaan lähettää missä tahansa vaiheessa raskautta.  

4.2.3 Poikkeava tarjonta (=perätarjonta; viisto/poikkitila) 

Lähetetään 36-37. raskausviikolla. Epäselvät tarjonnat selvitetään mielellään uä-

tutkimuksella avoterveydenhuollossa. 

4.3 Päivystyksenä lähetettävät potilaat 

4.3.1 Liikkeiden väheneminen 

Jokaisen yli 36 viikkoisen tulee seurata säännöllisesti ja aktiivisesti sikiön liikkumista neu-

volan ohjeen mukaan (liite 1). Jos liikkeitä on < 10/tunti, seurataan toinen tunti perään.  

Jos liikkeitä on edelleen vähän, saa potilas tulla suoraan synnytysvastaanotolle sykekäyräl-

le. 

Alle 24-viikkoisista neuvola tarkastaa sydänäänet ja kirjoittaa lähetteen äitiyspoliklinikalle, 

jos liikkeet ovat useita päivä vähentyneet.  

4.3.2 Sikiön sydänfrekvenssi 

Yli 10 minuuttia sydänäänet alle 110 tai yli 160/min (huom liikkuva lapsi). tai pysyvä 

ekstrasystolia. Satunnainen lisälyöntisyys on viaton ilmiö jota esiintyy kaikilla. Runsaaseen 

lisälyöntisyyteen saattaa liittyä sydänvika. Tällaiset potilaat lähetetään ajanvarauksella äi-

tiyspoliklinikalle. Alle 24-viikkoiset lähetetään äitiyspoliklinikalle lähetteellä. 

Jos sikiö liikkuu, odota ja seuraa laskeeko syke sikiön rauhoittuessa. 

4.3.3 Uhkaava ennenaikainen synnytys  

Terveydenhoitaja toteaa säännölliset supistukset vähintään 4/t. tai kivuliaat supistukset tai 

kohdunsuun tilanne muuttuu tai verilimainen vuoto supistusten yhteydessä. Kts. myös koh-

ta 4.1.6 Ennenaikaiset supistukset tai kohdunkaulan kypsyminen 

4.3.4 Fetus mortus  

Päivystyslähete naistentautien ja synnytysten päivystykseen.  

4.3.5 Ennenaikainen lapsiveden meno tai sen epäily 

Kts. myös kohta 4.1.7 Ennenaikainen lapsiveden meno tai sen epäily 

4.3.6 Pre-eklampsia epäily  

 silmäoireita 

 päänsärky 

 ylävatsakipu 

 RR koholla >160/100 

 valkuaista virtsassa yli 1 g./l stixin arvion mukaan. 

4.3.7 Raskaudenaikaiset verenvuodot 

Kts. myös kohta 5. Raskaudenaikainen verenvuoto 
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4.3.8 Kuumeinen pyelonefriitti  

4.3.9 Laskimotukos / keuhkoemboliaepäily  

Lähetetään sisätautipäivystykseen.  

4.3.10 Vatsakipu 

 > 22 rv lääkitystä vaativa kipu +/- verenvuoto tai muu oire, läheteään synnytyspäivys-

tykseen. Lievemmissä tapauksissa omassa neuvolassa arvio. Selkeät gastroenteriitit py-

ritään hoitamaan kotona.  

4.3.11 Puerperiumongelmat ( synnytyksestä ‹6 viikkoa)  

 runsas verinen vuoto, voimakas alavatsakipu/kuume 

 korkeakuumeinen mastiitti ja rinnan abskessiepäily 

 kokonaan auennut sektiohaava 

4.4 Mastiitti 

Mastiitti hoidetaan terveyskeskuksessa, joka tarvittaessa lähettää abskessiepäilypotilaat ki-

rurgiseen hoitoon (Seinäjoen keskussairaala/päivystys). Pitkittynyt korkeakuumeinen tauti 

voidaan hoitaa myös vierihoito-osastolla. 

4.5 Sterilisaatio 

Jos lain mukaan omasta pyynnöstään sterilisaatioon oikeutettu äiti haluaa sterilisaation, on 

lain edellyttämä neuvonta syytä toteuttaa neuvolassa.  

Neuvontatilaisuudessa täytetään ST1 -lomake esitietojen, indikaatioiden sekä neuvontatilai-

suuden osalta. Lausunnon allekirjoittaa neuvonnan antanut lääkäri. Lapsiluvun ja synnyttä-

jän iän ollessa perusteena hän rastittaa ruudun "lähettävä lääkäri". Lomake lähetetään en-

nen synnytystä Seinäjoen keskussairaalan äitiyspoliklinikalle. Virkatodistusta eikä miehen 

kirjallista suostumusta tarvita.  

Alatiesynnytyksen jälkeen potilas kutsutaan gyn.pkl:lle sterilisaation suunnittelukäynnille ja 

sen jälkeen asetetaan mahdollisesti toimenpidejonoon. Jos potilas synnyttää sektiolla, steri-

lisaatio tehdään toimenpiteen yhteydessä (neuvolassa täytetty sterilisaatiokaavake täytyy 

olla valmiina sektioon tultaessa) 

4.6 HUS:N TERATOLOGINEN TIETOPALVELU 

Puh: 09 – 09-47176500  ark klo 9 – 12,  

  www.hus.fi 

Vastaa lähinnä lääkkeitten ja muiden kemikaalien raskausvaikutuksiin kohdis-

tuviin kysymyksiin. 

4.7 TYÖTERVEYSLAITOS 

Puh: 09 – 47 47 268 

www.ttl.fi 

Vastaa lähinnä työaltisteiden mahdollisista sikiöön tai raskauteen kohdistuvis-

ta haittavaikutuksista. 

4.8 LIITE Raskausdiabeteksen kaavio  
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4.9 LIITE ASA-hoito 

 

ASA-ohje (Tays)  

Pre-eklampsiariskin arviointisuositukset/ASA:n aloituskriteerit  

ASA 150 mg/vrk iltaisin H12 lähtien ad H36 mikäli yksikin seuraavista: 

 pre-eklampsia tai IUGR (syntymäpaino alle -2SD) aiemmassa raskaudessa 

 essentielli verenpainetauti 

 1 tai 2 tyypin diabetes 

 krooninen munuaissairaus 

 

tai vähintään kaksi seuraavista: 

 ensisynnttäjä 

 ikä 40v tai enemmän 

 BMI 35 tai yli 

 lähisuvussa (äidillä tai sisarilla) ollut pre-eklampsia 

 edellisestä raskaudesta kulunut 10 vuotta tai yli 

 

(19.12.2018) 

4.10 LIITE Metformin-lääkityksen aloitus raskausdiabeteksessa 

 

 aloitetaan annoksella 1tbl (500 mg) illalla 

 kolmen vuorokauden kuluttua nostetaan annokseen 1 tbl aamuin illoin 

 viikon kuluttua nostetaan annokseen 1 tbl aamulla ja 2 tbl illalla 

 tästä viikon kuluttua lääkitys nostetaan ylläpitoannokseen 2 tbl (1g) aamuin illoin 

Metformiini on hyvä ottaa aterian (aamupala ja päivällinen tai iltapala) yhteydessä.  

Foolihappoa 1 mg tulee käyttää Metformin-lääkityksen kanssa, koska lääke kuluttaa fooli-

hap-poa runsaammin ja huonontaa sen imeytymistä.  

 

Metformin lopetetaan 2 vuorokautta ennen laskettua aikaa, synnytystä tai suunnitel-

tua sektiota tai Metformin lopetetaan kun synnytys käynnistyy spontaanisti. Myös 

vatsataudin aikana Metformin tauotetaan.  

 

Metformiini läpäisee ihmisen istukan, mutta laajan käyttökokemuksen perusteella se ei 

näytä aiheuttavan ongelmia sikiölle tai vastasyntyneelle. Huonossa hoitotasapainossa ole-

vaan alku-raskauden diabetekseen liittyy itsessään lisääntynyt riski epämuodostumiin. 

 


