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Suomeen perustettiin päiväkirurginen yhdistys

Suomeen perustettiin ensim-
mäiset päiväkirurgiset yksiköt
1990-luvun alkupuolella.
Useim-
miten ne toimivat ison leikkaus-
osaston yhteydessä.
Varsinainen
hoitohenkilöstön
päiväkirurginen
koulutus alkoi 1990-luvun puo-

livälissä
ammattikorkeakoulujen
erikoistumisopintoina.
Työnteon
ja koulutuksen myötä eri
puolilla
Suomea kollegat halusivat ver-

kostoitua. Keskusteluja käytiin
kahvipöydissä erilaisilla
kansalli-
silla päivillä.

Marian  sairaalan  päiväkirur-
gian  yksiköstä  Helsingistä

oli  edustus  I.A.A.S:n  (Internatio-
nal  Association  for  Ambulatory
Surgery)  Sevillan  kansainvälises-
sä  päiväkirurgisessa  kongressissa
vuonna 2005. Siellä suomalaisten
osanottajien  keskuudessa  käytiin
keskusteluja  päiväkirurgisen  yh-
distystoiminnan  käynnistämises-
tä siten että hoitohenkilökunnal-
lakin olisi mahdollisuus osallistua
toimintaan. Suomen
Anestesiologiyhdistyksessä
toimivaan päivä-
kirurgiseen  alajaokseen  ei  voida
ottaa jäseniksi sairaanhoitajia eikä
muuta  hoitohenkilökuntaa.  Sik-
si olisi tarpeen perustaa moniam-
matillinen  päiväkirurginen  yhdis-
tys. – Asia jäi hautumaan.Keväällä 2007 I.A.A.S:n

Amster-damin kongressiin osallistui
useita
suomalaisia sairaanhoitajia ja lää-
käreitä.  Yhdistyksen  perustami-
sesta  keskusteltiin  jälleen
kerran.
Kongressin jälkeen Marian sairaa-
lan  päiväkirurgisen  yksikön  hen-
kilökunta maailmalta saadun tie-
don innoittamana päätti perustaa
kauan pohditun yhdistyksen. Suo-
men  Päiväkirurgisen  yhdistyksen
perustamiskokous pidettiin 9.8.07
Helsingissä  Marian  sairaalan  päi-
väkirurgisessa  yksikössä.  Tavoit-
teena oli luoda foorumi Suomes-
sa päiväkirurgian parissa työsken-
televille.

Yhdistys  valvoo
päiväkirurgis-ten potilaiden hoitotyössä toimi-

vien  ammatinharjoittajien  ylei-
siä  ja  yhteisiä  ammatinharjoitta-
miseen  liittyviä  etuja,  edistää  jä-
sentensä  välistä  yhteistoimintaa
ja parantaa alan yleisiä toiminta-
edellytyksiä.  Yhdistys  seuraa  päi-
väkirurgisten  potilaiden  hoidon
taloudellista kehitystä ja lainsää-

däntöä sekä tekee näihin liittyviä
aloitteita ja antaa lausuntoja. Yh-
distys myös ohjaa ja neuvoo jäse-
niä  ammattiasioissa  järjestämäl-
lä kokouksia, neuvontatilaisuuksia
ja koulutusta sekä tekee tarvitta-
via selvityksiä.

Syksyn  2007  aikana  yhdis-
tys  otti  yhteyttä  päiväkirurgiassa
työskenteleviin  ympäri  Suomea.
Ensimmäinen varsinainen syysko-
kous pidettiin 21.11.07  Helsingis-
sä  Messukeskuksessa  operatiivis-
ten päivien yhteydessä. Paikalle
oli
saapunut lähes 30 kiinnostunutta
päiväkirurgian ammattilaista ym-
päri Suomea. Kokouksessa hyväk-
sytyn vuoden 2008 toimintasuun-
nitelman mukaan luodaan jäsen-
luettelo,  sovitaan  tiedottamises-
ta jäsenille ja rekrytoidaan
jäseniä.
Mietitään  myös,  mitä  mahdolli-
suuksia on tehdä yhteistyötä mm.
anestesialääkäreiden
päiväkirurgi-
sen alajaoksen kanssa.

Syyskokouksessa päätettiin jä-
senmaksun suuruudeksi 15 euroa
vuodessa ja liittymismaksuksi vii-
si euroa.

Päiväkirurgian  kehittämisestä
Suomessa  kiinnostuneiden  hen-
kilöiden toivotaan ottavan yhdis-
tyksen  toimihenkilöihin  yhteyttä
ja kertovan, minkälaista toimintaa
tältä yhdistykseltä odotetaan.
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sihteeri
Anna-Lisa Korhonen

puheenjohtaja
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Kuvassa takarivi vasemmalta: Sinikka
Heikkilä, Marja-Leena Juvèn, Pia
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Eturivi vasemmalta Anna-Lisa
Korhonen ja Annamari Tanttu.
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