
Kuka jatkossa hoitaa akuutit 
kirurgiset potilaat 
– ja missä?

Hannu Savolainen
Kirurgian professori
University of the West Indies
Queen Elizabeth Hospital
Bridgetown, Barbados

Suomen sairaanhoito on koke-
massa rajuja muutoksia lahiaikoi-
na. Myos tarjolla oleva hoito on 
muuttunut viime vuosina uusien 
teknologioiden myötä. Akuuttilää-
ketieteestä on tullut oma spesiali-
teettinsa. Se ei kuitenkaan ratkaise 
monia kirurgian uusia ongelmia, 
jotka liittyvat keskittämiseen, sup-
peisiin spesialiteetteihin ja poti-
laiden pitkiin kuljetusmatkoihin 
isossa maassa. Yhden elinryhmän 
kirurgi ei ole välttämättä paras 
lääkäri hoitamaan monivammaista 
tai akuutisti sairastunutta potilasta. 
Olisiko avain uudenlaisessa kirurgi-
an runkokoulutuksessa?

Kirurgia on murroksessa. 
Yleiskirurgia näyttäisi kadon-
neen kokonaan. Ala on pirsta-
loitunut jopa suppeiden eri-

koisalojen sisällä. Abdominaalikirurgi 
voi olla hepatobiliaari-, kolorektaali- tai 
ylemmän ruuansulatuskanavan kirurgi. 
Keskittäminen voi olla edullista erityi-
sen vaativassa kirurgiassa (1) – mutta 
kuka jatkossa hoitaa akuutin kirurgian 
ja vammat? Onko keskussairaalassa 
oltava riittävä miehitys hoitamaan 
suppeiden alojen pienimmätkin osat? 
Voidaanko ajatella, että kaikki vam-
mapotilaat kuljetetaan yliopistosai-
raaloihin? Silloin tarvittaisiin monissa 
tapauksissa vähintään helikopterikulje-
tuksia – mutta ne taas eivät toimi pime-
alla, sateessa, lumimyrskyssa eivätkä 
sumussa. Siirtämiseen tarvittaisiin len-
tokoneita. Puolustusvoimilla niitä olisi, 
mutta varat eivat riita edes normaaliin 
koulutustoimintaan, saati sitten sai-
raskuljetusten päivystysjärjestelyihin. 

Verisuonivammat ja yleensä akuutit 
verenkierto-ongelmat vaativat nopeita 
ratkaisuja ja hoitoja. Kuusi tuntia iske-
miaa riittää yleensä tuhoamaan raajan, 
ja verenvuodossa tuntikin voi olla lii-
kaa. Jonkun tulisi siis osata pysäyttää 
akuutti verenvuoto ja kenties korjata 
katkennut verisuoni – sen sijainnista 
riippumatta.

Myös verisuonikirurgia on mullis-
tunut viime vuosikymmenen aikana 

– itse asiassa sitä ei entisessä muodos-
saan ole enää olemassakaan – eikä edes 
siinä muodossa, jossa moni verisuo-
nikirurgian kouluttaja soisi sen vielä 
olevan. Avokirurgia on suurelta osin 
korvautunut endovaskulaarisilla hoi-
doilla. Tukkeutuneet suonet avataan 
pallolaajennuksella, emboliat hoide-
taan imukatetrilla tai liuottamalla. Aor-
tan aneurysmista jopa 70 % hoidetaan 
päällystetyillä stenteillä (EVAR) (2). Ne 
ovat angioradiologisia toimenpiteita, 
joita harvat röntgenlääkäritkään osaa-
vat – entä jos tarvitaan kirurgiaa, kun 
hoito ei onnistunutkaan?

Sama nähdään vatsaelinten kirurgi-
assa: nykyään 5 % ylemmän ruuansu-
latuskanavan verenvuodoista hoide-
taan leikkaamalla, muut hyydytetään 
gastroskoopin avulla (3). Tukkeutu-
neet sappitiet laajennetaan ja stenta-
taan, samoin syövän tukkimat suolet 
hoidon ensivaiheessa. Kun kuolleisuus 
paksusuolen syövan tukkeutumien 
päivystysleikkauksissa oli aiemmin 
40 %, stenteillä akuutisti hoidetuilla 
se on enää 5 %, kun varsinaiseen toi-
menpiteeseen voidaan valmistautua 
paremmin (3). Ruokatorven kohjuista 
tuleva vuoto taas voidaan hoitaa ensin 
klipsaamalla vuotava laskimo ja sitten 
laskemalla niiden paine transjugulaa-
risella intrahepaattisella portosystee-
misellä shuntilla (TIPS), jollaisen tekee 
verisuoniradiologi, ei kirurgi (4). Van-
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han ajan laparotomian kautta tehdyt 
portokavaaliset shuntit ovat historiaa.

Monet vatsan parenkyymielinten 
vammat voidaan hoitaa ilman laparo-
tomiaa erilaisilla radiologisilla inter-
ventioilla, kuten suonten stenttauksil-
la ja emboloinneilla – mutta mitä, ja 
mihin suoniin? Jos lantiomurtumapo-
tilas vuotaa runsaasti, tilanne voidaan 
hoitaa sulkemalla iliaca interna -valti-
mo angioradiologisesti (5). 

Kun yhä enemmän endovaskulaa-
risia toimenpiteitä tehdään yhä vai-
keammissa tilanteissa, myös hoidon 
aiheuttamat, iatrogeeniset vammat 
ovat yleistyneet (6). Ruotsissa ne edus-
tavat nykyään puolta kaikista verisuo-
nivammoista (7). 

Sydäninfarktin vuoksi hoidossa 
oleva potilas saa usein trombolyysin 
ja hänelle tehdään suonensisäisiä 
toimenpiteitä. Kun sepelvaltimoita 
sitten stentataan, käytetään reittinä 
usein reisivaltimoa. Vaikka käytettäi-
siin suonensulkulaitteita, valtimo voi 
jäädä vuotamaan, tai itse sulkulaite 
voi aiheuttaa suonen tukkeutumisen 
(8). Tilanne on harvinainen mutta voi 
vaatia akuuttia hoitoa raajan tai jopa 
potilaan hengen pelastamiseksi.

Mikä eteen?
Yksi kirurgikoulutuksen ongelmista 
on yliopistokeskeisyys. Kolmen kuu-
kauden jakso verisuonikirurgisen 
klinikan laskimoyksikössä kohjuja 
laseroimassa ei palvele yleiskirurgin 
tarpeita, jos hän aikoo päivystää kes-
kussairaalassa. Jos potilaalle on orto-
pedisessa keinonivelleikkauksessa 
syntynyt poran tai johtopiikin aihe-
uttama lonkkavaltimon verenvuoto, 
salissa olisi C-kaari, jonka avulla 
vuoto hoituisi päällystetyllä stentillä. 
Vai onnistuisiko kirurgi sulkemaan 
suonen avoleikkauksessa? Leikkaus 
sinänsä on elektiivinen, joten sairaa-
lan verisuonikirurgi olisi ehkä saata-
villa päiväsaikaan.

Kirurgian runkokoulutus on perus-
tunut siihen, etta suomalaiset hakeu-
tuvat entistä aiemmin suppean alan 
pariin. Kolmen vuoden jälkeen edessä 
on saman verran palvelua gastroen-
terologisen, verisuonikirurgian, uro-
logian tai sydänkirurgian klinikassa. 
Sydänkirurgian muutokset ovat olleet 
samansuuntaisia kuin verisuonikirur-
giassa; läppiä voidaan nykyään asentaa 
reisivaltimon kautta, kardiologit teke-
vat yhä enemman stenttauksia, joiden 
tulokset ovat nykyään avokirurgian 
luokkaa (9). Yleisen runkokoulutuksen 
jälkeen edessa voi jatkossa olla sydän-
kirurginen runkokoulutus, jossa tulisi 
vielä perehtyä kardiologisiin endovas-
kulaarisiin hoitoihin.  

Kirurgia on muuttunut vähemmän 
invasiiviseksi. Potilaat ikääntyvät ja 
ovat huonompikuntoisia. Siitä huo-
limatta juuri akuuteissa tilanteissa 
tarvitaan edelleen usein kirurgiaa, oli 
se sitten laparoskooppinen umpilisäk-
keen poisto, ektooppisen raskauden 
aiheuttaman verenvuodon pysäyttä-
minen – tai varsinkin akuutti vamma. 
Traumapotilaat ovat usein nuoria ja 
työkykyisiä. Jos heidän hoidossaan tu-
lee vaikea komplikaatio, kustannukset 
ovat suuret, ja hoito voi jatkua hyvin-
kin pitkään.

Tulisiko runkokoulutus uudistaa?
Kuka siis jatkossa hoitaa päivystyski-
rurgiaa Suomessa? Missä sitä tehdään? 
Kuljetetaanko kaikki vakavasti vam-
mautuneet potilaat suoraan yliopis-
tosairaalaan – ja millä kulkuneuvolla? 
Miten heitä eturintamassa hoitavat 
lääkärit koulutetaan?

Saattaisi olla järkevää ryhtyä pohti-
maan uutta runkokoulutusta, joka lä-
hettäisikin kirurgin puoleksi vuodeksi 
röntgenyksikköön, jossa hän oppisi ve-
risuoniradiologian perusteet (vamma-
potilaan suoniin pääsee helpommin 
sisään kuin kalkkiutuneisiin). Puo-
lessa vuodessa gastroenterologisessa 

endoskopiayksikössä voisi oppia hoi-
tamaan ylemmän ruuansulatuskana-
van verenvuodon. Puolessa vuodessa 
thorax-kirurgian yksikössä oppisi hä-
dän tullessa tekemään torakotomian. 
Olisiko mielekästä toimia puoli vuotta 
teho-osastolla, jotta ymmärtäisi he-
modynamiikkaa? 

Yleiskirurgia ei ole hävinnyt. Se on 
vain muuttanut luonnettaan. Se on 
entistä kiintoisampaa, laajempaa ja 
vaativampaa. Olisiko uudenmuotoi-
seen koulutukseen halukkaita? 
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