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Päiväkirurginen anestesia tänään

Kari Korttila

Moni Finnanestin lukija on vuosien var-
rella ihmetellyt miksi päiväkirurginen
toiminta käynnistyy monessa Suomen

sairaalassa hitaasti. Terveyden- ja sairaanhuollon voi-
mavarojen niuketessa hyvin toteutettu päiväkirur-
gia on kuitenkin oiva keino saada aikaan säästöjä
käyttämällä menetelmiä, joista potilaat pitävät.
USA:ssa on arvioitu, että vuonna 2000 yli 70% kai-
kesta elektiivisestä kirurgiasta on päiväkirurgiaa.
Suomessa vuonna 1990 vain 5% leikkauksista teh-
tiin  päiväkirurgisesti, vuonna 1997 jo 26% ja on
arvioitu, että vuonna 2003 jo yli puolet kirurgiasta
on päiväkirurgiaa. Päiväkirurgian nopean kehitty-
misen ja yleistymisen ovat mahdollistaneet saman-
aikainen anestesia- ja leikkaustekniikoiden kehit-
tyminen ja asennemuutokset.  Potilailla, joille on
suoritettu päiväkirurginen toimenpide ja jotka on
kotiutettu nopeasti ei leikkausten jälkeen esiinny
enempää sairauksia, vakavia sairauksia tai kuole-
mantapauksia kuin vastaavalla väestöllä joita ei ole
leikattu.

Päiväkirurgian katsotaan sopivan yhä useammal-
le potilaalle ja sitä voidaan soveltaa yhä useampaan
leikkaukseen ja toimenpiteeseen. Potilaan korkea ikä
tai monet yleissairaudet eivät enää ole vasta-aiheita
päiväkirurgialle. Esim. potilaan vaikeat yleissairau-
det (ASA-luokitus III tai jopa IV) eivät ole sellaise-
naan este päiväkirurgialle, jos potilaan yleissairaus
on hyvin hoidettu ja vakaa. Nyt Suomessakin on
sairaaloiden korjausten yhteydessä huomioitu päi-
väkirurgian tarpeet ja rakennettu tätä varten aivan
uusia yksiköitä. Suomessa keskustellaan nyt siitä,
tulisiko päiväkirurgiaa suorittaa omassa yksikössä
vai leikkausosaston sisällä. Tehokas päiväkirurginen
yksikkö käsittää vähintään 3 leikkaussalia ja suorit-
taa vuosittan yli 3000 leikkausta.

Potilaat tulisi tutkia ennen leikkauspäivää. Jos
esitutkimusta ei suoriteta joudutaan leikkauspäivä-
nä potilaita peruuttamaan huomattavasti useammin
verrattuna potilaisiin, jotka ovat nähneet anestesia-
lääkärin etukäteen, esim. käyneet ns. preoperatiivi-
sessa klinikassa. Liiallisia laboratorio- ja radiologi-
sia tutkimuksia tulee välttää. Nuori terve potilas ei
tarvitse mitään laboratoriokokeita.  Huolellisesti
suunnatuilla tutkimuksilla voidaan saada huomat-
tavia säästöjä. Huomattavaa on, että ns. rutiinia
thorax-kuvaa ei ole tarpeellista ottaa edes vanhem-
milta potilailta, mikäli potilaan yleistila on hyvä.

Useat sairaalat pyytävät miltei kaikki päiväkirur-
giset potilaat aamulla aikaisin sisälle. Parempaa asi-
akaspalvelua on, jos päiväkirurginen yksikkö pys-
tyy kutsumaan potilaan sairaalaan vasta 1-2 tuntia
ennen toimenpiteen alkamista. Potilaiden toipumi-
nen ja oikein ajoitettu kotiuttaminen ovat edelleen
avainasemassa päiväkirurgian onnistumisen kannal-
ta. Kotiuttamista on voitu entisestään nopeuttaa
käytämällä yleisanestesian sijasta laskimosedaatio-
tekniikoita (MAC = monitored anesthesia care) sil-
loin kun se on mahdollista. Tutkimuksia siitä, mi-
ten tyytyväisiä potilaat ovat saamaansa päiväkirur-
giseen hoitoon ja vointiin kotona, tarvitaan lisää.

Postoperatiivisen kivun ja pahoinvoinnin estä-
minen ovat edelleen haaste päiväkirurgian onnistu-
misen kannalta. Ns. balansoitu kivunlievitys ja pa-
hoinvoinnin ja oksentelun estäminen (yhdistelmä-
hoito) mahdollistaa sen, että kotiuttaminen voidaan
suorittaa nopeasti ja potilaiden vointi kotona ko-
tiuttamisen jälkeen palaa mahdollisimman nopeas-
ti normaaliksi.

Käytettävissä olevien voimavarojen niukkuuden
myötä hallitukset, terveysviranomaiset, rahoittajat
ja maksajat (esim. kunnat tai vakuutusyhtiöt) ja
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myös potilaat haluavat päiväkirurgista toimintaa.
Tällä hetkellä USA:ssa lisääntyy voimakkaasti sekä
“fast-tracking”, jolloin ohitetaan valvontahuone ja
potilas siirtyy suoraan 2-vaiheen heräämishuonee-
seen että “office-based surgery”, jolloin toimenpide
suoritetaan pienemmissä yksiköissä. Nähtäväksi jää
yleistyvätkö nämä toimintamuodot päiväkirurgian
laajenemisen myötä myös Suomessa.
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