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MAHALAUKUN OSA –TAI KOKOPOISTO (GASTRECTOMIA) 
 
Yleistä Teillä on todettu mahalaukun kasvain ja lääkärinne kanssa käy-

dyn neuvottelun jälkeen on hoidoksenne valittu mahalaukun pois-
toleikkaus. 

 
Kipu  Kivun hoitaminen leikkauksen jälkeen on tärkeää ja kipulääkettä 

on hyvä ottaa alkuun säännöllisesti, koska se edistää toipumis-
tanne. Kivun kokeminen on yksilöllistä ja on tärkeää, että osastol-
la ollessanne kerrotte henkilökunnalle, mikäli tunnette kipua. 
 

Haavanhoito Haavan saa kastella kolmantena päivänä leikkauksesta, mutta 
jos haavalle on vaihdettu vedenpitävä teippi, voitte suihkuttaa 
haavaa kevyesti haalealla vedellä jo vuorokauden kuluttua leik-
kauksesta. Haavateipit poistetaan kolmantena päivänä leikka-
uksesta. Saunassa ei saa käydä ennen kuin ompeleet/hakaset on 
poistettu. Ompeleet/hakaset poistetaan työterveyshuollossa tai 
oman kunnan terveyskeskuksessa lääkärin antamana aikana. 

 
Ruokavalio Mahalaukun poisto vaikuttaa ravintoaineiden imeytymiseen, sillä 

ruoan kulku mahassa nopeutuu. Leikkauksen jälkeen ravitsemus 
toteutetaan alkuun suoneen annettavalla nestehoidolla. Toipu-
misenne edistyessä aloitetaan ruokailu varovasti nauttimalla 
pieniä annoksia nestemäistä ravintoa. Leikkauksen jälkeen ma-
ha täyttyy nopeasti, joten päivittäin tulee syödä monta pientä 
ateriaa riittävän energiamäärän turvaamiseksi. Myös alkoholin 
imeytyminen nopeutuu. Ennen kotiutumista saatte ruokavalio-
ohjeet osastolta ja jos ette ole osastolla olon aikana käyneet ra-
vitsemusterapeutin luona, saatte hänelle ajan. 

 
Kotiutus ja jatkohoito Kevyttä liikuntaa voitte harrastaa vointinne mukaan. Raskaita 

kantamuksia ja ponnistuksia on hyvä välttää noin 4-6 viikon 
ajan, jotta haavat paranevat kunnolla. Leikkauksessa otetut koe-
palat menevät patologin tutkittaviksi ja valmistuvat 2-3 viikossa. 
Kontrolliajan saatte osastolta mukaan kotiutuessanne, tai se lähe-
tetään kotiin kirjeitse.  

 
Ongelmatilanteissa Mikäli teillä ilmenee joitain seuraavista oireista leikkauksen jäl-

keen, kuume, haava alkaa punoittamaan, erittämään tai kipeytyy, 
ottakaa tällöin yhteys teidät kotiuttaneeseen yksikköön tai 
akuuttiklinikalle. Jos leikkauksesta on kulunut useampia viikko-
ja, ottakaa tällöin ensisijaisesti yhteys oman kunnan terveys-
keskukseen tai työterveyshuoltoon.   
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