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• Olimme kansainvälisessä päiväkirurgian kongressissa kauniissa 
Porton kaupungissa Portugalissa toukokuun lopussa. Kongressiin 
osallistui hoitajia ja lääkäreitä kaikkialta maailmasta ja myös 
luennoitsijat olivat eri maanosista ja eri ammattiryhmistä. 
Suomesta osallistujia oli noin 70, joista 18 Peijaksen sairaalasta. 
Seuraavassa kerromme kongressin antimista. 





Päiväkirurgia maailmalla 

• Päiväkirurginen toiminta alkoi 1970 Phoenixissa, Arizonassa. 

• Kiinassa alkanut 2000-luvulla. 2014 kahdessa sadassa sairaalassa 
oli päikitoimintaa. 2017 jo 2000 sairaalassa. noin 200 ns. 
opetussairaalaa, jossa muut käyvät ensin hakemassa oppia ja 
tekevät CASA- hakemuksen. Kun kaikki kunnossa, saavat he 
päiväkirurgia luvat. Nykyään melkein joka maakunnassa on 
päiväkirurgista toimintaa, silti vain alle 10% hoidetaan näin. Ja 
Kiinasta on koulutusta annettu viiteen Afrikan maahan. 



• USAssa hallitus muutti maksutavan vuonna 1982, jolloin sekä päiki-
että osastopotilaista maksettiin saman verran samasta 
leikkauksesta. Tämän jälkeen päiväkirurgiset toimenpiteet 
nousivat useamman kymmenen prosenttia. 

• Ugandassa toimenpiteen jälkeen potilas saattaa lähteä kymmenien 
kilometrien päähän kotiin kävellen. 

• Keniassa päiki on vain köyhille ihmisille, kuten myös monessa 
muussa Afrikan maissa. 

• Portugalissa alkoi päikitoiminta 1993 kahdessa sairaalassa. Tänä 
päivänä heillä koko maan osuus on 68%.



Muiden maiden tämän hetken tilastoja: 

Ruotsi >70 % 

Suomi 68.4% 

Tanska 70% 

Saksa 10-30% 

Japani 10% 

Espanja 30-50% 

Intia 10-30% 

Australia 50-70% 

UK 50%

Afrikan maista, Venäjältä eikä Etelä-Amerikasta ole tilastoja. 







Uusia tuulia 

• Briteissä tehdään päivystysleikkauksia esim. appendicectomia, 
LCC, nilkka- ja ranneleikkaukset päiväkirurgisesti. Hyväkuntoiset 
potilaat menevät kotiin odottamaan leikkausaikaa ja tulevat sitten 
normaalin päiväkirurgisen protokollan mukaan leikkaukseen 
kotiutuen saman päivänä. 

• Jossain pienet toimenpiteet, joissa ei ole vuotoriskiä tehdään 
ilman 24h-seuraa, kunhan heille annetaan puhelinnumero, johon 
ottaa tarvittaessa yhteyttä.



• Belgialainen ja englantilainen anestesialääkäri kertoivat 
opioidivapaista kivunhoitomenetelmistä, jotka on todettu 
tehokkaiksi ja vähemmän kivuliaiksi. Heillä tehdään esim. 
totaaliproteesit Actaminophent + NSAID + 

• dexamethason + logal ja regional analgesialla. Fentanyliä
annetaan vain jos muut eivät auta. Lonkkaan laitetaan Faschia
iliaca- block ja polveen IPACK ja Abductor canal- block. 

• Kokeilussa maailmalla on myös esim. puhelin sovellus, joka kirjaa 
voinnin, verenpaineen ja sykkeen ja lähettää ne eteenpäin 
hoitavalle taholle post-operatiivisessa seurannassa. 



Vanhukset päiväkirurgiassa

• Vanhusten hoidossa on huomioitava, että heidän fyysinen- ja 
psyykkinen tasapaino järkkyy helposti. Heille ei suositella pitkää 
paastoa. UK:ssa annetaan kuppi teetä maidon kera vielä 2 tuntia 
ennen leikkausta, sen jälkeenkin heillä oli lupa juoda vielä vettä. 
Heitä pitää muistuttaa syömään kunnon iltapala juuri ennen 
nukkumaanmenoa. 







Re-traumatisaatio

• Portugalilais-norjalainen hoitaja piti pysäyttävän luennon 
pakolaisista, jotka ovat kokeneet sotaa tai kidutusta. Hän kertoi, 
että sairaalaympäristössä on paljon asioita, jotka voivat laukaista 
uudelleen traumatisoitumisen. 

• Äänet, hajut, valot, värit ja yksin odottamaan jääminen voivat 
toimia laukaisijoina uudelleen –traumatisoitumiselle. Usein kidutus 
tapahtuu sairaalassa tai sen tapaisessa paikassa.



• Esimerkiksi haastattelu tilanne voi muistuttaa kuulustelua. 
Odotustilassa odottaminen voi laukaista paniikkikohtauksen, koska 
se muistuttaa odotusta seuraavaan kidutukseen. Leikkaustaso 
muistuttaa kidutustasoa, kasvot peittävät maskit ja myssyt 
muistuttavat kiduttajan huputettua päätä, joka välttää 
katsekontaktia. Ekg-elektrodien kiinnittäminen voi muistuttaa 
sähköshokeista. Riisuuntuminen voi muistuttaa raiskauksesta. 
Auktoritaarinen käyttäytyminen muistuttaa alistamisesta ja 
nolaamisesta. 



• Miten alkaa? Hengitys tihenee, pulssi tihenee, hikoilua, ylivireyttä, 
jännitystä, pelkoa kontrollin menettämisestä, flashbackkejä. 

• Uudelleen traumatisoinnin oireita ovat mm. hidastunut hengitys, 
verenpaine ja pulssi laskevat, kylmä/tärisevä olo, kiputuntemus 
häviää, tunnottomuutta, poissaoleva olo, aggressiivinen tai 
apaattinen olo, muistin menetys. 



• Jos trauma tulee esiin uudestaan, yritä saada katsekontakti 
potilaaseen. Tämän jälkeen edetään potilaan tahtiin, annetaan 
aikaa ja ollaan valmiita kuuntelemaan. Tarvittaessa ohjataan 
psykiatriseen hoitoon, jos on pitkäaikaisia patologisia oireita.











KIITOS

KIITOS AJASTANNE JA KIITOS 
PÄIVÄKIRUGIAN YHDISTYKSELLE KUN 
OLITTE OSALTANNE 
MAHDOLLISTAMASSA 
KONGRESSIMATKAAMME !


