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Finnanest sairaalakierroksella

osa 3

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestöpohja on noin 
230 000. 

Keskussairaalan keskusleikkausyksikössä (K-leikkaus-
osasto) on 13 leikkaussalia ja siellä tehtiin operatiivi-
sia toimenpiteitä vuonna 2007 10116 kpl . 

Satks:n vuonna 2006 avatussa uudessa päiväkirurgi-
sessa yksikössä on 4 leikkaussalia, päiväkirurgisia toi-
menpiteitä tehtiin vuonna 2007 2692.

Synnytyksiä oli v. 2007 hieman yli 2000 kpl.

Ylilääkäri Sari Sjövall
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Satakunnan keskussairaalan 
päiväkirurginen yksikkö

Tuija Tallila

Satakunnan keskussairaala, Pata-Ässien ja Jazzien Porissa, on Suomen viiden-
neksi suurin keskussairaala ja tarjoaa palveluitaan noin 170 000 asukkaalle. 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin (satshp) kuuluvat lisäksi Rauman ja Harjavallan 
sairaalat. Vuonna 2006 Satakunnan keskussairaalassa avattiin uusi päiväkirurgi-
nen yksikkö, jonka neljässä leikkaussalissa tehtiin seuraavana vuonna jo lähes 
2700 toimenpidettä. Vuonna 2006 päiväkirurgian osuus Satakunnan sairaan-
hoitopiirissä oli 49,1 % ja vuonna 2007 jo 52,2 %

Päiväkirurgia polttopisteessä

Päivakirurgisia yksikköjä on rakennettu, raken-
netaan paraikaa tai suunnitellaan rakennettavak-
si lisääntyvässä määrin niin meillä koto-Suomes-
sa kuin muuallakin Euroopassa. Vuonna 2007 jo 
49 % elektiivisistä leikkauksista Suomessa tehtiin 
päiväkirurgisesti 1, ja lähivuosien tavoitteena Suo-
messa on päiväkirurgian osuuden kasvattaminen 
55–60 %:iin.

Britanniassa tavoitellaan huikeaa 75 % osuutta 
ja USA:ssa noin 70 %:ia. Päiväkirurgia ei ole enää 
siis mikään pikkujuttu. 

Päiväkirurginen toimintamalli on lyönyt itsensä 
läpi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kasvu 

oli suurinta vuosina 1997–2001, jolloin muutos oli 
24 %:sta 42 %:iin 2. Viimeisen viiden vuoden aika-
na nousuvauhti on tasaantunut, mutta suunta on 
edelleen nouseva. 

Sairaalalle hyvin toimiva päiväkirurgia merkit-
see taloudellisuutta, tehokkuutta, hintakilpailuky-
kyä sekä palvelujen tuottamismahdollisuutta yhä 
useammalle potilaalle.Hyvin toteutunut päiväki-
rurginen toimenpide on myös turvallinen, vaikut-
tava ja kokonaiskustannuksiltaan edullisempi 3.

Leikkaustekniikoiden muuttuminen mini-inva-
siivisemmiksi sekä anestesiamenetelmien kehitty-
minen ”täsmä”anestesioiksi (TCA ym.) mahdollis-
tavat nykyään entistä tehokkaammin potilaan no-
pean toipumisen. Varsinaisen anestesian lisäksi 
myös multimodaalinen kivunhoito ja pahoinvoin-
nin tehokas esto ovat päiväkirurgian tärkeitä osaa-
misalueita.

Päiväkirurgian vetovoimaisuus

Useimmat maamme päiväkirurgisista yksiköistä 
ovat anestesialääkärijohtoisia. Päiki-yksiköt ovat 
useimmiten varsin monialaisia ja kokenut aneste-
sialääkäri, jos kuka, on tottunut työskentelemään 
eri operatiivisten alojen toimijoiden kanssa ja tai-
teilemaan erilaisten egojen tahtotilojen myllerryk-
sessä.

Anekdoottina kerrottakoon, miten eräs kunnioi- 
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tettu vanhempi kollegani opasti aikoinaan alal-
le aikovaa untuvikkoa, että ”tämä anestesialääkä-
rin homma olis muuten oikke mukavaa, jollei tart-
tis nim paljo hullujen kanss tehdä töitä”. Untuvik-
ko tietysti ihmetteli, että potilaistako tässä puhu-
taan, mutta urakierto pitkän kaavan kautta on sit-
temmin opettanut, ettei sillä kertaa ollutkaan puhe 
potilaista.

Päiväkirurgian vetovoimaisuus nuorten kol-
legoiden parissa ei ole vielä aivan samaa luokkaa 
kuin helikopterin vaijerissa riippuminen tai muu 
sankarianestesiologia. Mutta on hyvä jo opiskelun 
alkumetreillä tiedostaa, että rautainen rutiini mi-
hin tahansa anestesiologian osa-alueeseen hanki-
taan vain tekemällä raakaa n-lukua. Ja sitähän päi-
väkirurgiassa saa. Vaihdot ovat nopeita, toimin-
ta monipuolista ja nopeatempoista, ja potilaiden 
kirjo ulottuu nykyään vauvasta vaariin. Alaikära-
ja useimmissa paikoissa on 3–6 kk, yläikärajaa ei 
toistaiseksi ole, ja vaikka ASA-luokka päiväkirur-
gisilla potilailla on pääasiassa I–II, on mm. omassa 
yksikössäni tavattu erilaisista syistä johtuen myös 
ASA III ja ASA IV:stakin, mikä ei sinänsä ole ap-
lodien arvoista. 

Kansakunnan laajentumisprosessi on myös 
näkynyt päikin asiakaskunnan laajenemisena ja 
BMI-rajoja on pikkuhiljaa jouduttu tarkistamaan 
ylöspäin.

Suuri osa lasten anestesioista tehdään nykyään 
päiki-yksiköissä, mm. lähes kaikki lasten korvatoi-
menpiteet ja osa lasten elektiivisestä kirurgiasta, 
joten erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa päi-
väkirurginen jakso on varsin aiheellinen. On myös 
opettavaista ja antoisaa seurata potilaan hoitopro-
sessia alusta loppuun ja näin nähdä ”kättensä” jäl-
ki yhden päivän aikana. 

Satakunnan keskussairaalan 
päiväkirurginen yksikkö 

Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuusto teki pää-
töksen uuden päiväkirurgisen yksikön rakentami-
sesta vuonna 2001, ja uuden O-rakennuksen ra-
kennustyöt alkoivat keväällä 2005.

Samaan rakennukseen keskitetyn päiki-yksikön 
lisäksi päätettiin rakentaa myös Satakunnan en-
simmäinen oma sädehoitoyksikkö, uudet tilat ki-
rurgian poliklinikalle sekä kandiopetustilat Turun 
yliopiston lääketieteen kandidaattiopetuksen laa-
jennuttua Poriin entistä laajemmassa mittakaavas-
sa.

Uuden päiki-yksikön keskeisiksi tavoitteiksi 
asetettiin niukkojen henkilöstöresurssien järke-

vä ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä leikkaus-
ten vaihtoväliviiveiden lyheneminen, kun potilas-
siirroilta vältytään. Lisäksi potilaan kannalta hoi-
toprosessin odotettiin selkiintyvän ja odotusajan 
sekä leikkaukseen pääsyajan lyhenevän. Satakun-
nan keskussairaalassa päiki-toiminta oli aiemmin 
hajautettuna vähintään neljään eri toimipisteeseen 
ympäri taloa, mikä söi ennen kaikkea niukkoja 
anestesialääkärivoimavaroja.

Satks:n päiväkirurginen yksikkö valmistui eri-
näisten synnytystuskien jälkeen keväällä 2006 ja 
toimintaa päästiin pilotoimaan samana keväänä 
yhden leikkaussalin käyttöönotolla huhtikuussa 
2006. 

Varsinainen toimintamme käynnistyi elokuun 
alussa 2006. Ensimmäisen kerran tapasimme koko 
uuden päikin henkilökuntamme kesken 31.7.06, 
ja ensimmäinen potilas tuli jo 3.8.06. Perehty-
misaikaa toisiimme sekä uusiin tiloihimme saim-
me ruhtinaalliset kolme päivää. Perehdytysjakson 
huikea pituus noudatteli perinteistä nk. satakunta-
laista nuukan miehen mallia. Tehtävä oli haasteel-
linen, koska 16 sairaanhoitajastamme vain osas-
tonhoitajalla ja kuudella muulla uudesta henkilö-
kunnastamme oli kokemusta aiemmasta leikkaus-
salityöskentelystä. 

Loput henkilökunnastamme olivat sairaalam-
me eri osastoilla, esim. ortopedian-, korvatautien-, 
urologian-, lastenkirurgian osastoilla, sekä kirur-
gian- ja ensiapu poliklinikalla aiemmin työsken-
nelleitä sairaanhoitajia. Kiinnostuneita hakijoi-
ta uuteen päiväkirurgian yksikköön oli enemmän 
kuin saatoimme ottaa. Hakijoiden työhaastattelut 
tehtiin yhdessä ylihoitajan, osastonhoitajan ja alle-
kirjoittaneen kesken. Tulevan työparini, osaston-
hoitajani kanssa, jaoimme sen yhteisen näkemyk-
sen, että erilaisuus on rikkautta. Kuluneet kaksi 
vuotta ovat mielestämme osoittaneet, että olimme 
oikeassa

Tutkimus päiväkirurgiasta

Suomalaisen päiväkirurgian nykytilasta saamme 
lähitulevaisuudessa myös vankkaa tutkimustietoa 
anestesiaerikoislääkäri Kristiina Mattilan 
suorittamasta suomalaisen päiväkirurgian 
tilannekatsauksesta, jossa tarkastellaan yksikköjen 
rakennetta, toimintakäytäntöjä, leikkausten 
lukumääriä, leikkaustyyppejä ja toiminnan laatua.

Tutkimus on ensimmäinen suomalainen laaja 
tutkimus päiväkirurgian alueelta ja siihen on 
osallistunut 14 yliopisto- ja keskussairaaloiden 
päiväkirurgista yksikköä, mukana myös oma 
taaperoikäinen päiki-yksikkömme.
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Tilat ja toiminta

Satks:n päiväkirurgian yksikköön on keskitetty 
yhdeksän erikoisalan päiväkirurginen toiminta. 
Yksikössämme tehdään tällä hetkellä ortopedian, 
korva-, nenä- ja kurkkutautien, vatsaelinkirurgi-
an, naistentautien, urologian, plastiikkakirurgian, 
yleiskirurgian, lastenkirurgian sekä suu- ja ham-
maskirurgian toimenpiteitä. Näiden lisäksi myös 

lastentautien klinikka tekee anestesiaa tarvitsevien 
reumalasten nivelpistot sekä lasten vatsatähystyk-
set päikissä. Myös kipupuudutuspotilaat ja lasten 
silmäleikkauspotilaat (toimenpide K-puolella) tu-
levat ja kotiutuvat yksikkömme kautta.

Yksikössämme on 4 leikkaussalia, 12-paikkai-
nen heräämö, 5-paikkainen lastenheräämö ja nk. 
”kakkosvaiheen” istumaheräämö, jossa potilail-
la on mahdollisuus nauttia välipalaa ja kahvia toi-
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menpiteen jälkeen. Lastenheräämön tiloja emme 
kuitenkaan pääse aivan täysin hyödyntämään niu-
kan hoitajaresurssin vuoksi, mutta ajoittain tila on 
käytössä ja on lapsipotilaille mieluinen.

Kerrostilaa yksikössämme on kaiken kaikki-
aan noin 730 neliömetriä. Leikkaussalien pinta-
ala on 37–40 neliömetriä ja niissä on GE:n iMM 
AM™-monitorit ja Aespire 7900™-anestesiatyöase-
mat, joissa on mm. painetuki-ventilaatiotoiminto 

(PSV) spontaanisti hengittäville larynxmaskipoti-
laille. Tähän toimintoon on varsinkin allekirjoit-
tanut erityisen tykästynyt, koska valtaosa yleisa-
nestesioistamme on ”lärppä”-anestesioita. Lärppä 
on perinteinen satakuntalainen nimitys nielunaa-
marille eikä korreloi allekirjoittaneen verbaaliseen 
toimintamalliin työympäristössä tai kotona. 

Molempien heräämöiden potilasvalvontamoni-
toreina ovat iMM FM™-monitorit. Monitorit olisi-
vat toki voineet olla suuremmatkin, mutta myös täs-
sä jouduimme tyytymään köyhän ja nuukan sata-
kuntalaisen osaan. Molemmat heräämöt on lisäksi 
varustettu iCentral™-keskusvalvontajärjestelmällä 
ja myös leikkaussalit ovat haluttaessa kytkettävis-
sä keskusvalvontajärjestelmään.

Heräämö- ja odotustilat ovat avarat ja valoisat, 
samoin istumaheräämö mukavine nojatuoleineen 
on saanut kiitosta. Tosin toimintamme jatkuvas-
ti lisääntyessä heräämötilat ovat jo muodostuneet 
pullonkaulaksi ja nyt, kahden vuoden toiminnan 
jälkeen, on paineita laajentaa heräämötilaa. 

Erityisen kiitosmaininnan ansaitsee anestesia-
lääkärin kaunis, valoisa ja tilava kanslia pehmeine 
punaisine sohvineen. 

Henkilökunta on mitoitettu kolmea leikkaus-
salia varten, ja tällä hetkellä henkilökuntaamme 
kuuluvat 1 anestesiaerikoislääkäri ja tarvittaessa 1 
erikoistuva lääkäri, osastonhoitaja, 16 sairaanhoi-
tajaa, 1 jonohoitaja (perushoitaja) ja 2 osastosih-
teeriä. Lisäksi käytössämme on 1 välinehuoltajan 
työpanos sekä 2 laitoshuoltajaa.

Päiväkirurgisen yksikön heräämötilat.

Osastonylilääkäri Tuija Tallila puuduttaa vaihteeksi salissa.
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Toimenpiteitä tekevät pääasiassa kokeneet eri-
koislääkärit, mutta myös joitain erikoistuvia lää-
käreitä työskentelee ajoittain yksikössämme työti-
lanteesta ja toimenpiteestä riippuen. Päiväkirurgi-
an yksikön pöytäjako on tehty erikoisaloittain, ja 
se on koordinoitu K-salin leikkauspöytäjaon kans-
sa. Yhteistyö on sujunut kiitettävästi ja olemme 
toistaiseksi välttyneet isommilta joukkotappeluilta 
ja mellakoinnilta. Toimenpidelääkäri on yksikössä 
aina yhden leikkauspäivän ja karkaamiset osastol-
ta leikkauspäivän aikana pyritään estämään, tar-
vittaessa myös väkivaltaisesti.

Hoitoprosessin kulku

Potilaat tulevat yksikköömme pääsääntöisesti lä-
hetteellä. KNK, hammas-suuklinikan sekä gyne-
kologian ja lastenkirurgian lähetteet käsitellään 
toistaiseksi omissa yksiköissään, muut tulevat suo-
raan omalle jonohoitajallemme.

Sairaanhoitaja tutustuu potilaan papereihin 
kaksi päivää ennen toimenpidettä, tarvittaessa 
tehdään tarkistussoitto potilaalle sekä tarvittaessa 
anestesialääkärin konsultaatio.

Säännöllistä ”pre-poli”-toimintaa ei toistaisek-
si ole rajallisten anestesialääkäriresurssien vuok-
si. Poikkeuksena tästä ovat laparoskooppiset sap-
pipotilaat, jotka käyvät leikkaavalla kirurgilla ja 
tarvittaessa anestesialääkärillä saman käynnin yh-
teydessä viikko ennen toimenpidettä. Jonohoita-
jamme voi myös ottaa potilaan preoperatiiviselle 

käynnille ilman ajanvarausta esimerkiksi potilaan 
käydessä kirurgian poliklinikalla.

Kullekin erikoisalan toimenpiteelle on räätälöi-
ty omat ohjeet, jotka sisältävät pre- ja postopera-
tiiviset kirjalliset ohjeet. Lisäksi kullakin erikois-
alalla on oma vastuuhoitajansa vastaanotossa, sa-
lissa ja heräämössä. Potilasohjeet ja esitietolomak-
keet postitetaan potilaalle kutsukirjeen yhteydessä. 
Ohjeistukset löytyvät myös netistä kotisivuiltam-
me osoitteesta www.satshp.fi/potilas osastojen ja 
klinikoiden kotisivuilta. Samoilta kotisivuiltamme 
löytyy myös kaksi videoesitystä, joissa on kuvat-
tu polvipotilaan ja lapsipotilaan leikkaussalipäivä 
päiväkirurgisessa yksikössämme.

Leikkauspäivänä potilaat saapuvat porrastetus-
ti. Sairaanhoitaja vastaanottaa, haastattelee ja val-
mistelee potilaan toimenpiteeseen. Leikkaava lää-
käri tutkii potilaansa ja tarvittaessa anestesialää-
käri arvioi vielä leikkauskelpoisuuden ennen leik-
kaussaliin menoa. 

Tyytyväisiä potilaita

Tiettyjen leikkausryhmien kohdalla potilastyyty-
väisyyttä ja toiminnan laatua arvioidaan posto-
peratiivisella potilassoitolla leikkausta seuraava-
na päivänä (mm. laparoskooppiset sappileikkauk-
set, FESS ja nenän septoplastiat). Soittokontrolle-
ja tehdään myös, jos potilaat kotiuttamisen yhtey-
dessä niin toivovat.

Lisäksi potilailla on mahdollista antaa kirjallis-

Suopa Porissa

18.4.08 pääsimme esittele-
mään toimintaamme myös 

valtakunnallisesti, kun SAY:n 
päiväkirurgisen anestesian ala-
jaos, SUOPA, järjesti kevätkoko-
uksensa ja päiväkirurgisen anes-
tesian koulutuspäivän yhteistyös-
sä yksikkömme kanssa Porissa. 
Koulutus järjestettiin ensimmäi-
sen kerran historiansa aikana ta-
vallista laajemmassa mittakaa-
vassa siten, että tällä kertaa tilai-
suuteen pääsivät osallistumaan 
myös päiväkirurgisissa yksiköis-
sä työskentelevät hoitajat. Tilai-
suus oli menestys, ja osallistujia 
oma väkemme ja näytteilleaset-

tajat mukaan lukien oli noin 130. 
Luento-ohjelma oli käytännön 
läheistä ja palaute osallistujilta 
erittäin hyvää.

Päiväkirurgia on kasvava osa-
alue ja tämänkaltaisille yhteis-
koulutustilaisuuksille tarvetta on 
selkeästi olemassa. (TT)

SUOPA eli SAY:n alajaos Suomen päiväkirurgiset anestesio-
logit perustettiin Operatiivisten päivien yhteydessä 22.11.02 ja 
hyväksyttiin Amsterdamissa IAAS:n ( International Associati-
on of Ambulatory Surgery) jäseneksi huhtikuussa 2007. 

SUOPA:n jäseninä on tällä hetkellä yli 80 suomalaista anes-
tesiologia. SUOPA:n toiminnan tavoitteita ovat
•	 päiväkirurgisen	anestesian	kehittäminen
•	 päiväkirurginen	koulutuksen	järjestäminen
•	 suositusten	laatiminen
•	 päiväkirurgisen	tutkimustyön	tukeminen
•	 kansainvälisten	yhteyksien	luominen	ja	ylläpito

Lisätietoja www.say.fi/alajaokset/päiväkirurginen anestesia
Tervetuloa mukaan kasvavaan joukkoomme!
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ta palautetta palautelomakkeella. Vapaamuotoisia 
kirjallisia palautteita saimme viime vuonna noin 
100 kpl, joista kuvastui tyytyväisyys koko hoitopo-
lun aikana annettuun palveluun.

Kevään 2007 aikana osastomme osallistui valta-
kunnalliseen päiväkirurgiseen tutkimukseen, jos-
sa selvitettiin mm. IAAS:n (International Associa-
tion for Ambulatory Surgery) määrittelemiä laa-
tukriteereitä. Tutkimus suoritettiin maalis–huhti-
kuussa 2007 ja saimme käyttöömme sairaanhoito-
piirin tutkimushoitajan, joka vastasi tutkimuksen 
käytännön toteutuksesta yksikössämme. 

Osana tätä tutkimusta 80 potilaallemme teh-
tiin kysely viikon kuluttua hoidosta. Kaikki vas-
tanneista (vastausprosentti 100 % n=80) arvioivat 
hoitomme luokkaan 9–10. Ennen leikkausta an-
netun potilasohjauksen arvioi 83 prosenttia vas-
tanneista luokkaan 8–10, jälkiohjauksen (potilas-
ohjeet yms.) 90 prosenttia luokkaan 8–10 ja jono-
tusaikaa piti sopivana 76 prosenttia vastaajista. As-
teikko oli nollasta kymmeneen, jossa 0 oli matalin 
arvo ja 10 korkein mahdollinen.

Arviointia päivittäin ja kuukausittain

Toimintaa ja resursseja arvioimme päivittäin, kos-
ka dynaamisessa ja nopeatempoisessa päiväkirur-
gisessa työskentelyssä toiminnan joustaminen ja 
sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin on välttä-
mätöntä. Teemme satunnaisesti myös joitakin pie-
nempiä päivystystoimenpiteitä, mikäli leikkauksia 
peruuntuu tai toimintamme sen muuten sallii. 

Tämä edellyttää koordinointia ja hyvää yhteis-
työtä keskusleikkaussalin kanssa ja onneksemme 
tämä yhteistyö pääsääntöisesti on sujunut varsin 
mutkattomasti ja mukavasti.

Kuukausittain arvioimme toimenpiteiden mää-
riä, sali/heräämöaikoja, voimavarojen käyttöä eri-
koisaloittain, suunnittelemattomia yöpymisiä, pe-
ruuntuneitten leikkausten määriä ja niiden syitä.

Tuloksellista toimintaa

Vaikka luvut ovat tylsää luettavaa, laitettakoon tä-
hän kuitenkin joitain toimintaamme kuvaavia lu-
kuja, koska omaakin toimintaa on mukava joskus 
vertailla toisten vastaavien yksikköjen kanssa.

Luvut ovat vuodelta 2007, joka oli ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi yksikössämme.
•	 Vuoden	 2007	 aikana	 yksikössämme	 tehtiin	

leikkaustoimenpiteitä yhteensä 2692 (tavoite 
2500).

•	 Anestesiamenetelmänä	 erilaisia	 puudutuksia	
tehtiin 1407, joista spinaalipuudutuksia oli 479, 
loput olivat erilaisia paikallis- ja tai johtopuu-
dutuksia. Spinaalipuudutukset tehtiin pääsään-
töisesti heräämössä, jolloin leikkausten vaihto-
väliviiveet jäivät hyvin lyhyeksi, ollen parhaim-
millaan vain muutaman minuutin.

•	 Yleisanestesioita	tehtiin	1246.	Saliaikaa	käytet-
tiin vuoden aikana yhteensä 2138 h. 

•	 Yleisimmin	tehtyjä	toimenpiteitä	olivat:	polven	
artroskopia 428 kpl , lasten korvien putkituksia 
231, canalis carpi -leikkauksia 193, nivustyrän 
korjausleikkauksia 100 (laparoskooppisesti 8), 
kitarisaleikkauksia 96, nielurisaleikkauksia 79 
ja FESS- toimenpiteitä 98 kpl.

•	 Yksikössä	 tehtiin	 myös	 päivystysleikkauksia	
(vuonna 2007 45 potilasta) esim. peruuntunei-
den leikkausten tilalla, kustakin tapauksesta so-
vittiin erikseen.

•	 Lisäksi	 kipuepiduraalipotilaita	 vastaanotettiin	
ja kotiutettiin päiväkirurgian yksikön kautta 
yhteensä 201. Puudutukset tehtiin K-salin toi-
menpidehuoneessa.

•	 Lasten	 anestesiasilmätutkimuspotilaita	 (yht.	
15) vastaanotettiin ja kotiutettiin yksikön kaut-
ta. Tutkimukset tehtiin yleisanestesiassa K-sa-
lissa.

•	 Toimenpiteiden	skaala	oli	siis	varsin	laaja	ja	eri-
laisia toimenpiteitä tehtiin yli 50 eri ”sorttia”.

•	 Peruuntuneiden	leikkausten	määrä	oli	yhteensä	
118.

•	 Ennalta	arvaamattomien	yöpymisten	määrä	oli	
vuoden aikana yhteensä 130, mikä oli 5 % kai-
kista leikatuista potilaista. Lääketieteelliset syyt 
eli pahoinvointi, kipu tms. olivat syynä 104 po-
tilaalla. Saattajan puute oli yöpymisen syynä 
24:llä ja uusintaleikkaukseen joutui 2 potilasta.
Vaatimattomana satakuntalaisena tähän lop-

puun sopinee vain toteamus että ”tämssi me vaa 
olla vaikka ain meit kehutanki”!                   
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