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SAY:n kevätkokouksen luentolyhennelmä

Miten päiväkirurgian laajeneminen muuttaa
työtämme?

Kari Korttila

Terveyden- ja sairaanhoidon voimavarojen niuketes-
sa hyvin toteutettu päiväkirurgia on oiva keino aikaan-
saada säästöjä menetelmillä, joista potilaat pitävät.
USA:ssa on arvioitu, että vuonna 2000 yli 70% kai-
kesta elektiivisestä kirurgiasta on päiväkirurgiaa. Suo-
messa vuonna 1990 vain 5% leikkauksista tehtiin päi-
väkirurgisesti. Vuonna 1997 osuus oli jo 26% ja on
arvioitu, että vuonna 2003 yli puolet kirurgiasta on
päiväkirurgiaa. Sairaaloiden korjausten yhteydessä on
Suomessakin huomioitu päiväkirurgian tarpeet ja ra-
kennettu tätä varten aivan uusia yksiköitä. Suomessa
keskustellaan nyt siitä, tulisiko päiväkirurgiaa suorit-
taa omassa yksikössä vai leikkausosaston sisällä. Teho-
kas päiväkirurginen yksikkö käsittää vähintään 3 leik-
kaussalia ja suorittaa vuosittain yli 3000 leikkausta.

Päiväkirurgian katsotaan sopivan yhä useammalle
potilaalle ja sitä voidaan soveltaa yhä isompiin ja laa-
jempiin toimenpiteisiin. Potilaan korkea ikä tai mo-
net yleissairaudet (ASA-luokitus III tai jopa IV) eivät
ole sellaisenaan este päiväkirurgialle, jos potilaan yleis-
sairaus on hyvin hoidettu ja vakaa.

Koska päiväkirurgiassa potilaat pyritään saamaan
leikkaussaliin mahdollisimman nopeasti, tulisi poti-
laat tutkia anestesian osalta jo ennen leikkauspäivää.
Jos esitutkimusta ei ole suoritettu, joudutaan leikka-
uspäivänä potilaita peruuttamaan huomattavasti use-
ammin verrattuna potilaisiin, jotka ovat nähneet anes-
tesialääkärin etukäteen, esimerkiksi käyneet ns. preope-
ratiivisessa klinikassa. Liiallisia laboratorio- ja radio-
logisia tutkimuksia tulee välttää. Nuori terve potilas
ei tarvitse mitään laboratoriokokeita. Huomattavaa on,
että huolellisesti suunnatuilla tutkimuksilla voidaan
saada huomattavia säästöjä. Thorax-kuvaa ei ole tar-
peellista ottaa edes vanhemmilta potilailta, mikäli yleis-
tila on hyvä.

Useat sairaalat pyytävät miltei kaikki päiväkirurgi-
set potilaat aamulla aikaisin osastolle. Parempaa asia-
kaspalvelua on, jos päiväkirurginen yksikkö pystyy

kutsumaan potilaan sairaalaan vasta 1-2 tuntia ennen
toimenpiteen alkamista. Potilaiden toipuminen ja oi-
kein ajoitettu kotiuttaminen ovat edelleen avainase-
massa päiväkirurgian onnistumisen kannalta. Kotiut-
tamista on voitu entisestään nopeuttaa käytämällä
yleisanestesian sijasta laskimosedaatiotekniikoita
(MAC=monitored anesthesia care). Jotta kotiuttami-
nen voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti ja
turvallisesti, tulisi pitkävaikutteisia aineita välttää niin
nukutuksissa, puudutuksissa kuin laskimosedaatiois-
sakin. Tutkimuksia siitä, miten tyytyväisiä potilaat ovat
saamaansa päiväkirurgiseen hoitoon ja vointiin koto-
na, tarvitaan lisää.

Postoperatiivisen kivun ja pahoinvoinnin estämi-
nen ovat edelleen haaste päiväkirurgian onnistumisen
kannalta. Ns. balansoitu kivunlievitys sekä pahoin-
voinnin ja oksentelun estäminen (yhdistelmähoito)
mahdollistaa sen, että kotiuttaminen voidaan suorit-
taa nopeasti ja potilaiden vointi kotona kotiuttami-
sen jälkeen palaa mahdollisimman pian normaaliksi.

 Tällä hetkellä USA:ssa lisääntyy voimakkaasti sekä
"fast-tracking" – jolloin ohitetaan perinteinen herää-
mö (valvontahuone) ja potilas siirtyy suoraan 2-vai-
heen heräämishuoneeseen – että "office-based surge-
ry", jolloin toimenpide suoritetaan pienemmässä yk-
sikössä esimerkiksi vastaanoton yhteydessä. Ns. "fast
trackingissä" potilaat täyttävät jo leikkaussalissa tai
heräämöön tultaessa ne kriteerit, joita sovelletaan ta-
vallisesti siirrettäessä potilaita pois heräämishuonees-
ta 2-vaiheen heräämishuoneeseen. Nähtäväksi jää yleis-
tyvätkö nämä toimintamuodot päiväkirurgian laaje-
nemisen myötä myös Suomessa. Mikäli näin käy on,
huolellinen anestesia-aineiden ja menetelmien valin-
ta päiväkirurgiassa entistä tärkeämpää.
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