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Kenelle päiväkirurgia sopii?

Tuula Kangas-Saarela

Päiväkirurgia sopii yhä useammalle potilaalle ja sitä voidaan soveltaa yhä useampaan 
leikkaukseen ja toimenpiteeseen. Potilaiden valinta päiväkirurgiaan edellyttää koke-
musta valitsijalta. Valinnan tekee ensisijaisesti toimenpiteen suorittava lääkäri poliklini-
kalla tai vastaanotolla ennen toimenpidepäivää tapahtuvan esitarkastuksen yhteydes-
sä. Käytännön järjestelyt voivat vaihdella yksikkökohtaisesti, mutta pyrkimyksenä on 
mahdollisimman sujuva hoito ilman, että potilaan tarvitsee käydä saman vaivan takia 
useita kertoja kertaa sairaalassa.

Yleistä

Eritystapauksissa potilasvalinta voidaan tehdä lähet-
teen perusteella ja kutsua potilas saapuvaksi sairaa-
laan vasta toimenpide-aamuna esim. pitkien etäi-
syyksien vuoksi. Lähetteestä tulee käydä selkeästi 
ilmi hoidettavan taudin löydökset, terveydentila ja 
mahdollinen lääkitys sekä potilaan sosiaalinen sovel-
tuvuus päiväkirurgiaan. Esihaastattelu suoritetaan 
puhelimitse tai postitse. 

Päiväkirurgiseksi potilaaksi suunniteltavan ter-
veydentila, leikkausriskit sekä leikkauksen sopiva 
ajankohta arvioidaan samoin perustein kuin leik-
kauksen jälkeen suunnitellusti sairaalassa yöpyvillä 
potilailla. Yksittäisellä potilaalla huomioidaan ter-
veydentilan ohella samanaikaisesti suunnitellun toi-
menpiteen laajuus ja postoperatiivisten komplikaa-
tioiden riski sekä niiden hoitomahdollisuudet. Ko-
timatkan pituutta tärkeämpi valintaperuste on mo-
nissa tapauksissa kodin etäisyys lähimmästä sairaa-
lasta tai hoitopaikasta. Päiväkirurgisesti hoidetulla 
potilaalla tulee kotiutuessa ja ensimmäisen vuoro-
kauden aikana olla vastuullinen aikuinen tukihen-
kilö seuranaan. 

Oikealla potilasvalinnalla pyritään minimoimaan 
henkeä uhkaavat anestesiakomplikaatiot ja kirur-
giset ongelmat sekä kotiutumisen jälkeiset vaka-
vat sairastumiset ja kuolemat, jotka ovatkin päivä-
kirurgiassa harvinaisia. Niitä ei esiinny mahdollises-
ti enempää kuin vastaavalla väestöllä, jota ei ole lei-
kattu. Päiväkirurgisten yksiköiden prosessien suju-
vuuden kannalta onnistunut potilasvalinta on tärkeä 
pyrittäessä vähentämään peruutuksia, lieviä aneste-
siakomplikaatioita, leikkauksen aikaisia pienem-
piä kirurgisia ongelmia, ennalta suunnittelematto-

man osastohoidon tarvetta sekä potilaiden altista-
mista kohtuuttomille jälkikivuille ja epämiellyttä-
ville jälkioireille.

Potilasvalintaan vaikuttavat sairaudet

Potilaan korkea ikä tai monet yleissairaudet eivät 
enää ole vasta-aiheita päiväkirurgialle. On tärkeätä 
huomioida, että ASA-luokitukset III tai jopa IV ei-
vät ole sellaisenaan este päiväkirurgialle, jos potilaan 
yleissairaus on hyvin hoidettu ja vakaa. Päiväkirur-
giaan valittujen ASA III-luokan potilaiden postope-
ratiivisten komplikaatioiden riski ei liene suurempi 
kuin ASA-luokkien I ja II. 

Sepelvaltimotauti on tärkein yksittäinen saira-
us arvioitaessa leikkauksen vaaraa. Suorituskyvys-
tä saadaan anamneesilla alustava arvio (NYHA I–
IV). Sydänkomplikaatioiden vaara on vähäinen 
NYHA-luokissa I–II. Nämä potilaat soveltuvat ylei-
sesti myös päiväkirurgiaan. Verenpainetauti ja ast-
ma voivat lisätä perioperatiivisia haittatapahtumia 
myös päiväkirurgiaan soveltuviksi arvioiduilla poti-
lailla, mutta eivät oikein hoidettuina edellytä sairaa-
laan ottamista toimenpiteen jälkeen.

Diabeetikoiden hoitamista päiväkirurgisesti on 
tutkittu vähän, mutta yhdessä tutkimuksessa päi-
väkirurgiaan soveltuviksi arvioiduilla potilailla dia-
betes ei näyttäisi olevan merkittävä perioperatiivi-
sia haittatapahtumia ennustava tekijä. Diabetekseen 
liittyy kuitenkin suurentunut vaara sairastua sy-
dän- ja verisuonisairauksiin ja jopa monielinvaurioi-
hin, joten näiden mahdollisuus on muistettava pit-
kään sairastaneilla potilailla. Insuliinihoitoinen dia-
betes on usein relatiivinen vasta-aihe ja päiväkirurgi-
aan tuleva diabeetikko tarvitseekin erityisohjeet sekä 
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preoperatiivisen hypoglykemian, että perioperatiivi-
sen hyperglykemian ehkäisemiseksi. 

Uniapneapotilaiden hoitamisesta päiväkirurgises-
ti ei ole riittävää tutkimusnäyttöä, jotta sitä voitai-
siin suositella. Obesiteetti ei vaikuta olevan este päi-
väkirurgiselle toimenpiteelle. Normaalipainon ylit-
tyminen yli 20 %:lla (BMI > 30) aiheuttaa patofy-
siologisia muutoksia lähes kaikissa tärkeissä elimissä. 
Lieviä perioperatiivisia hengitystiekomplikaatioita 
esiintyy 1 %:lla potilaista, joilla on BMI > 30, mut-
ta näillä on harvoin vaikutusta kotiutumiseen. Sai-
raalloisen lihavien (BMI > 35) ei katsota soveltu-
van päiväkirurgiaan. Anestesiologeille tehtyjen kyse-
lytutkimusten perusteella potilaita, joiden BMI on 
yli 30 tai jopa yli 35, mutta jotka ovat muuten ter-
veitä, hoidetaan kuitenkin yleisesti päiväkirurgisina 
potilaina. 

Jos leikkausjono on pitkä, on hoitavan lääkä-
rin seurattava potilaan terveydentilan muutoksia, 
jotka lisäävät leikkausriskiä ja tiedotettava näis-
tä ajoissa toimenpideyksikköön. Tällöin soveltu-
vuus päiväkirurgiaan ja leikkauksen oikea ajankoh-
ta arvioidaan tarvittaessa uudelleen. Tällaisia tilan-
teita ovat esim. TIA tai aivohalvaus, paheneva an-
gina pectoris, sydäninfarkti tai sydämen vajaatoi-
minnan paheneminen, diabeteskomplikaatioiden 
ilmaantuminen tai huono diabetestasapaino se-
kä kroonisen keuhkosairauden paheneminen. r
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Taulukko. Päiväkirurgiaan soveltumattomia 
potilaita

Kirurgia soveltumaton

• Leikkaus, joka kohdistuu vatsa- tai rintaonteloon 
tai kallon sisälle (laparoskooppista tai tyräkirurgiaa 
lukuun ottamatta)

• Leikkaus, jossa odotetaan tarvittavan verensiirtoja

Potilaan yleistila soveltumaton

• Epävakaa ASA-luokitukseltaan III tai IV luokan 
potilas

• Maligni hypertermia

• Liiallinen ylipaino ja samanaikainen toinen 
systeemisairaus

• Akuutti alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäyttö

Psykososiaalisesti soveltumaton

• Potilas kieltäytyy päiväkirurgiasta

• Potilas, joka ei pysty/halua noudattamaan ohjeita

• Potilas, jolla ei ole saattajaa kotimatkaa tai 
seuraavaa yötä varten




