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Voiko kotiuttaminen tai 
toipuminen olla este päiväkirurgialle?

Kari Korttila

Päiväkirurgia soveltuu suurimmalle osalle potilaita. Kotiuttaminen ja toipuminen ovat 
harvoin esteenä päiväkirurgialle kun päiväkirurgiaan ei oteta potilaita, joilla on vaikea 
yleissairaus (ASA III tai IV) joka ei ole tasapainoissa ja potilaita, jotka asuvat yksin 
ja joilla ei ole saattajaa kotimatkalle ja kotiin ensimmäisen leikkauksen jälkeisen yön 
ajaksi. Potilaan iälle ja leikkauksen pituudelle ei pidä asettaa ehdotonta ylärajaa. Vaikka 
pieni osa päiväkirurgisiksi potilaiksi etukäteen suunnitelluista potilaista joutuukin jää-
mään sairaalaan leikkauksen jälkeen, varmistaa huolellinen potilaan kotikelpoisuuden 
arviointi kotiuttamiskriteerien mukaisesti turvallisen kotiuttamisen päiväkirurgian jäl-
keen.

Toipuminen päiväkirurgiasta

Nopea toipuminen ja oikein ajoitettu kotiuttami-
nen ovat päiväkirurgian onnistumisen avaintekijöi-
tä. Liian varhainen kotiuttaminen leikkauksen jäl-
keen voi johtaa ongelmiin kotimatkalla tai myö-
hemmin kotona. Toisaalta kotiuttamisen viivästymi-
nen voi aiheuttaa tilaongelmia leikkauksen jälkeisis-
sä toipumistiloissa (heräämössä, valvontahuoneessa) 
ja lisätä henkilökunnan tarvetta ja kustannuksia.

Anestesiasta toipuminen on jatkuva proses-
si, joka voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa, jolloin potilaat heräävät, 
suojarefleksit palaavat ja motoriset toiminnot alka-
vat palautua. Toisessa vaiheessa potilaat ovat valmii-
ta kotiutettaviksi, ja kolmannessa vaiheessa he ovat 
toipuneet täydellisesti, mikä tarkoittaa, että kaikki 
anestesian jäännösvaikutukset ovat hävinneet ja toi-
mintakyky on yhtä hyvä kuin ennen päiväkirurgiaa. 

Sekä anestesian induktiossa että ylläpidossa käy-
tettyjen lyhytvaikutteisten anestesia-aineiden on to-
dettu nopeuttavan toipumista, varsinkin toipumisen 
alkuvaiheessa. Jotkut potilaat voidaan siirtää suo-
raan leikkaussalista toisen vaiheen heräämöön. Sai-
raalan hoitokäytäntöjen ei pitäisi määrätä potilaita 
kiertämään heräämön kautta eikä sanella heräämös-
sä vietetyn ajan pituutta. Jos potilas toipuu nope-
asti, heräämössä vietettyä aikaa voidaan vaaratta ly-
hentää, ja jos potilas täyttää nopeutetun potilaskier-
ron (fast-tracking) kriteerit, heräämövaihe voidaan 
jättää kokonaan väliin ja siirtyä suoraan 2. vaiheen 
heräämöön

 
1.

Soveltuvuutta nopeaan potilaskiertoon voidaan 
arvioida erilaisten pisteytysjärjestelmien avulla, ja 
se on yleensä mahdollista, kun potilas on tajuissaan, 
verenpaine ja sydämen syke ovat vakaat, huoneilmaa 
hengittävän potilaan happisaturaatio sormenpäästä 
on vähintään 92 %, kipu, pahoinvointi ja oksentelu 
ovat vähäisiä ja potilas kykenee istumaan. Kun poti-
laiden ajan ja paikan taju on palautunut ja he pysty-
vät istumaan, heitä tulisi rohkaista kävelemään avus-
tettuina. 

Kotiuttaminen päiväkirurgisen 
toimenpiteen jälkeen

Aikaisemmin useimmissa päiväkirurgisissa yksiköis-
sä kotiuttamisen edellytyksenä oli, että potilaiden 
oli pystyttävä juomaan ja virtsaamaan. Nykyään tä-
tä ei vaadita kaikilta potilailta, mutta erityistarkkai-
lu saattaa olla tarpeen spinaali- tai epiduraalipuudu-
tuksen yhteydessä sekä urologisten tai anorektaalis-
ten toimenpiteiden jälkeen. Rakossa olevan jäännös-
virtsan mittaaminen ultraäänen avulla ja kertakatet-
rointi voivat olla tarpeen joissakin tapauksissa. 

Vastuullisen saattajan on saatettava potilas kotiin, 
ja saattajan tai jonkun muun vastuullisen henkilön 
on vietettävä ensimmäinen leikkauksenjälkeinen yö 
potilaan luona. Uusista lyhytvaikutteisista anestesia-
aineista ja muista lääkkeistä huolimatta potilaiden ei 
pidä ajaa autoa eikä käyttää koneita 24 tuntiin anes-
tesian jälkeen. Postoperatiivinen kognitiivisten toi-
mintojen heikkeneminen, joka voi suuren leikkauk-
sen jälkeen kestää useita kuukausia, on päiväkirur-
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gian jälkeen huomattavasti harvinaisempaa. Potilai-
den kognitiiviset toiminnot olivat itse asiassa parem-
mat päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen kuin jos sa-
ma leikkaus tehtiin siten, että potilas jäi sairaalaan 
yöksi leikkauksen jälkeen 2.

Postoperatiivinen kipu sekä pahoinvointi ja ok-
sentelu (PONV) saattavat lykätä kotiuttamista. Sekä 
kivun että PONV-oireiden tehokas ehkäisy ja hoito 
on siis tärkeää päiväkirurgiassa. Ratkaisevan tärkeää 
on myös, että potilaalle kerrotaan näistä haittavaiku-
tuksista ja niiden osuudesta päiväkirurgiassa. Multi-
modaalinen eli tasapainotettu menettelytapa on suo-
siteltavin näiden molempien haittavaikutusten eh-
käisyssä ja hoidossa. Sillä saavutetaan yleensä hyviä 
tuloksia, ja potilaat ovat tyytyväisiä. Tuore monikes-
kustutkimus, jossa käytettiin yhdistelykoeasetelmaa 
(”factorial design”), antaa potilaiden PONV-riskiin 
perustuvia käytännön ohjeita PONV-oireiden eh-
käisystä, ja se osoitti, että edullisetkin lääkkeet, ku-
ten deksametasoni, tehoavat hyvin näihin oireisiin 3. 

On selvää, että hyvin suunniteltu ja toteutet-
tu päiväkirurgia on erinomainen tapa säästää ter-
veydenhuollon kustannuksia käyttämällä menetel-
miä, joista potilaat pitävät. Kun lyhytvaikutteis-
ten lääkkeiden käyttö yhdistetään tasapainotet-
tuun kivun ja PONV-oireiden ehkäisyyn ja hoi-

toon, potilaiden toipuminen on mahdollisimman 
nopeaa ja miellyttävää. Potilaat voidaan kotiut-
taa varhain, ja heidän psykomotorinen ja kogni-
tiivinen suorituskykynsä palautuu nopeasti leik-
kausta edeltäneelle tasolle. Anestesiasta toipumi-
nen ja kotiuttaminen ovat harvoin esteenä päivä-
kirurgialle. Mahdollisuus yöpymiseen sairaalas-
sa tulee kuitenkin aina järjestää tarvittaessa. r

Kirjallisuutta
1. Apfelbaum JL, Walawander CA, Grasela TH, 

Wise P, McLeskey C. Roizen MF, Wetchler BV, 
Korttila K. Eliminating intensive postoperative care in same-day 
surgery patients using short acting drugs. Anesthesiology 2002; 
97: 66–74.

2. Canet J, Raeder J, Rasmussen L et al. Less postoperative cognitive 
dysfunction after minor outpatient surgery. Acta Anaesthesiol 
Scand 2003; 47: 1204–10

3. Apfel CC, Korttila K, Abdallah M et IMPACT Investigators. 
A factorial trial of six interventions for the prevention of 
postoperative nausea and vomiting. New Engl J Med 2004; 350: 
2441–51.

Kari Korttila

Anestesiologian ja tehohoidon professori

Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, 

kari.korttila@hus.fi

Taulukko 1. Kotiuttamisohjeet päiväkirurgian jälkeen. 

1. Vakaat vitaalitoiminnot

2. Potilaan on 
 • oltava orientoitunut aikaan ja paikkaan
 • pystyttävä kävelemään ilman tukea
 • pystyttävä pukeutumaan itse
 • pystyttävä tarvittaessa juomaan ja virtsaamaan

3. Potilaalla ei saa esiintyä
 • liiallista pahoinvointia tai oksentelua (= lääkitys ei auta)
 • liiallista kipua (= tarvitsee injisoitavia kipulääkkeitä)
 • verenvuotoa tai tihkumista haavasta

4. Anestesialääkäri ja/tai kirurgi kotiuttavat potilaan tai sen voi tehdä myös sairaanhoitaja tiukkojen 
kotiuttamiskriteerien (esim. tämän taulukon ohjeiden) perusteella. Potilaalle on annettava sekä kirjalliset 
että suulliset ohjeet kotiuttamisen jälkeistä aikaa varten. Ohjeiden pitää sisältää tiedot mm. 24 tunnin 
autonajokiellosta ja siitä, mihin potilas voi tarvittaessa ottaa yhteyttä (lääkärin tai sairaalan puhelinnumero).

5. Potilaalla on oltava vastuullinen saattaja kotimatkaa varten ja kotona ensimmäisen leikkauksenjälkeisen yön 
ajan. 




