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SAY

Päiväkirurgisen anestesian alajaoksen perus-
tamiskokous pidettiin operatiivisten päivien 
yhteydessä Helsingin messukeskuksessa per-

jantaina 22.11.2002. Läsnä oli 19 SAY:n jäsentä. 
Kaikkien läsnäolijoiden mielestä alajaoksen perus-
taminen oli tarpeellista ja suositeltavaa. Puheenjoh-
tajaksi valittiin anestesia-apulaisylilääkäri Leena Jan-
hunen Jorvin sairaalasta ja sihteeriksi ylilääkäri Mer-
ja Koivuranta Keski-Suomen keskussairaalasta.

Alajaoksen ensimmäinen kokous pidettiin Hel-
singissä perjantaina 14.2.2003. Huomioimme, et-
tä se oli ystävän päivä, päiväkirurgian ystäviä kun 
ollaan. Kokouksessa valittiin eroa pyytäneen Merja 
Koivurannan tilalle sihteeriksi anestesialääkäri Kris-
tiina Mattila Jorvin sairaalasta, rahastonhoitajaksi 
apulaisylilääkäri Jari Jaatinen Hyvinkään sairaalasta 
ja koulutusvastaavaksi osastonylilääkäri Tuula Kan-
gas-Saarela Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Nä-
mä neljä muodostavat johtoryhmän, jonka tehtä-
väksi annettiin laatia toimintaohje ja toimintasuun-
nitelma kuluvalle vuodelle. Alajaoksen tavoitteik-
si ehdotettiin:

• päiväkirurgisen anestesian kehittäminen

• suositusten laatiminen (esim. potilasvalintakri-
teerit)

• päiväkirurginen koulutus

• päiväkirurgisen tutkimustyön tukeminen

• päiväkirurgisen anestesian erityispätevyyden 
suunnittelu

• kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito

Kokouksessa useat eri päiväkirurgiset yksiköt esit-
telivät toimintamallejaan. Ylilääkäri Risto Kuosa 
esitteli Lahteen tulevan, toistaiseksi maamme suu-
rimman päiväkirurgian yksikön piirustukset ja toi-
mintasuunnitelman. Yksikön rakentaminen alkoi 
keväällä 2003.

Kiristyvä taloudellinen tilanne on monissa sairaa-
loissa saanut aikaan supistussuunnitelmia juuri päi-
väkirurgisiin yksiköihin. Tämä tuntuu huonolta rat-
kaisulta, päiväkirurgian hyötyjä tulisi voimakkaam-
min tuoda esille.

Myös päiväkirurgian profiilille toivottiin nostetta. 
Monin paikoin yksiköissä on lääkäripulaa, toimin-
taa ei pidetä riittävän haasteellisena. Tähän toivo-
taan alajaoksen löytävän viisasten kiven.

Valtakunnallisia päiväkirurgian kongresseja on 
maassamme ollut kaksi, viimeksi lokakuussa 2001 
Jyväskylässä. Tällaisia toivottaisiin lisää, nimen-
omaan moniammatillisia, sitähän päiväkirurgia mitä 
suurimmassa määrin on. Jyväskylän kongressin lo-
pettajaissanoissa viitattiin seuraavaan kongressiin, 
mutta uuden kokouksen ajankohdasta ei ole vie-
lä tietoa. 

Tällaisista lähtökohdista uusi alajaos lähtee liik-
keelle. Haasteita tuntuu olevan, mutta onhan 
meillä intoa ja halua viedä asioita eteenpäin.  r
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