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Rintarauhaskirurgia 

Toimenpide 

§  Polikliininisesti 

§  Päiväkirurgisesti 

§  Lyhytjälkihoitoisesti 



Päiväkirurgian määritelmä 
v Päiväkirurgia sisältää leikkaussalissa 

tehtävän elektiivisen toimenpiteen, 
joka edellyttää jonkun seuraavista 
§  laskimosedaatio  
§  laaja puudutus  
§  yleisanestesia 
(Lääk.hallituksen julkaisu N:o 170  1990) 

 

v Potilas viipyy yksikössä yleensä alle 
12 tuntia.  

 



Polikliininen (1..) 

Toimenpide paikallispuudutuksessa 
 
Benignit  
§  Papilloomat (kasvain tai rinnan vuoto) 
 
§  Kookkaat (>3cm) fibroadenoomat 
 
§  Periduktaaliaset mastiitit 
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Toimenpide paikallispuudutuksessa 
 
Epäselvät 
§  ADH (atyyppinen duktaalinen 

hyperplasia) 
§  Radial scar 
§  Mikrokalkit  (näissä merkkilanka) 

 
Malignit   
§  Hyvin iäkkäät  

Ø  palliatiivinen toimenpide 
 

Polikliininen (..2) 
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§  Rinnan osapoisto ja/tai 

vartijaimusolmuksebiopsia 
 

§  Potilaat, joilla kainalon 
vartijaimusolmuke on 
jääleikkeen perusteella 
puhdas  

Päiväkirurginen 



Ø Rintarauhasen iho ja ihon-
alainen rasva vastaavat 
rauhasen imunestekierrosta 
 

Rintarauhasen imunestekierto 

7 Lkt  Ayl Rauni Saaristo 
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Vartijaimusolmukkeesta 

Vartijan kuvauva 

Vartijaimusolmuketutkimuksen 
edut 

Ø  Toimenpide päiväkirurginen –> 
kustannushyöty 

Ø  Jos vartijaimuslomuke on  
puhdas, vältytään kainalon 
evakuaatiolta ja sen myötä 
mahdollisilta käden turvo-
tusongelmilta 

Vartijaimusolmuketutkimuksen 
haitat 

Ø  Kallis tutkimus ( isotooppi 400 €, 
jääleike 1000 €) 

Ø  Jääleikkevastauksen odotus 
30-50 minuuttia 



Rintarauhasen päiväkirurgia edellyttää 

§  Hyvä potilaan informointi ennen toimenpidettä 

§  Leikkaus mielellään aamupäivällä 

§  Leikkaava kirurgi kotiuttaa potilaan 

§  Ei yksin kotona ensimmäisenä yönä 

§  Selkeät ohjeet kotiin, ja potilaalle mahdollisuus 
ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmaantuu 
(rintahoitaja) 

 



Miksi rintarauhasen 
päiväkirurgiaa?  

§  Potilailla ei leikkauksen jälkeen merkittäviä 
kipuja ja komplikaatioriski vähäinen -> 
toiminnan turvallisuusaste hyvä 

§  Sidotaan toimintaan vähemmän hoitotyötä ja 
sairaansijoja -> säästetään kustannuksissa 

§  Lyhyt sairaalassaoloaika  ->  altistus 
sairaalainfektioille vähenee 

§  Vanha totuus: ”Seinät eivät hoida” 
 



Lyhytjälkihoitoinen 
 

§  Rinnan poistoleikkaukset 
(dreeni) 

§  Kainaloevakuaatiot 
(dreeni) 

§  Iäkkäät 
§  Vaikeat perussairaudet 

taustalla 



Suoritemääristä vuonna 2012 
TAYS 

•  Rintasyöpäleikkauksia 254 

§ Näistä 66 päiväkirurgisesti   
•  Polikliiniset rintatoimenpiteet 52 

Tampereen kaupunginsairaala 
•  Rintasyöpäleikkauksia 250  

§ Näistä ei yhtään päiväkirurgisesti 

TYKS ja KYS  
•  Ei päiväkirurgisia rintasyöpäleikkauksia  
(Tiedonanto: R. Aaltonen, S. Joukainen) 
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Mitä leikkauksen jälkeen 
Jos tmp ei ole päiväkirurginen,  potilas kotiutuu seuraavana päivänä 
tai siirtyy jatkohoitopaikkaan (tk) 
 
Ongelmia leikkauksen jälkeen  

Ø Obeeseilla infektiot 
Ø  Tupakoitsijoilla haavan reunanekroosit 
Ø Ablation jälkeen serooma (melkein kaikilla) 

 
Potilaan toteutettu hoitokokonaisuus käydään vielä läpi 
rintameetingissä 
 
Patologin osuus, jonka avulla määräytyy jatkohoito 

Ø Kasvaimen koko, gradus, hormonireseptoristatus, proliferaatio, 
her-2- neu -onkogeeni, 

Ø Kainalostatus: tutkittujen imusolmukkeiden lkm ja niistä 
metastattisten imusomukkkeiden lkm 

 
Adjuvanttihoidot: 1. sytostaattihoito 2. hormoonihoidot, 3. mono-
klonaaliset vastaaineet  4. sädehoito 
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Kiitos ja kaunis kuva 


