
 

Elämme historiallisesti poikkeuksellista aikaa. Koronaviruspandemia on aiheuttanut  
kansallisen ja globaalin poikkeustilan, jollaista ei ole aiemmin modernina aikana koettu.  
Pandemian laajuus ja leviämisnopeus ovat aiheuttaneet sen, että poikkeusolojen toimintaa 
joudutaan suunnittelemaan ja järjestämään ilman perinteistä tieteellistä näyttöä. Toiminnan 
järjestäminen pohjautuukin asiantutijamielipiteisiin ja siihen ohueen tieteelliseen näyttöön,  
joka COVID-19 -epidemiasta on jo ehditty julkaista.  

Pääpaino ohjeissa on pandemian hillitsemisessä ja Covid-19-positiivisten potilaiden hoidossa. 
Samaan aikaan tulee turvata kirurgisen päivystyksen ja kiireellisen leikkaustoiminnan 
toteutuminen. Pandemian aikana päivystysleikkausten määrä on maailman laajuisesti laskenut – 
tulevaisuus näyttää onko tarpeen lasku todellista vai onko osa potilaista jäänyt nykytilanteessa 
vaille hoitoa.  

Suomen Kirurgiyhdistys kannustaa jäseniään seuraamaan tiedotusta ajantasaisesta pande- 
miatilanteesta ja keskustelua kirurgisten potilaiden hoidon järjestämisestä. Kannustamme myös 
terveeseen lähdekritiikkiin ohjeita ja julkaisuja lukiessa. Haluamme yhdistyksenä pidättäytyä 
antamasta omia ohjeita tai suosituksia kirurgian järjestämisestä - tilanne elää ja kehittyy niin 
nopeasti, että tällä viikolla sanottu voi olla jo ensi viikolla vanhentunutta. Poikkeusoloissa 
toimintaohjeiden antaminen tulee keskittää niille toimijoille, joilla on myös ohjeille toimeen-
panovalta, -velvollisuus ja -vastuu.  

Kehotamme seuraamaan THL:n ohjeistusta, sairaanhoitopiirien sisäistä tiedottamista ja  
kansallista ammatillista keskustelua. Hyvänä esimerkkinä jälkimmäisestä toimii Duodecimin  
9.4. julkaistu pääkirjoitus päivystyskirurgian järjestämisestä COVID-19 -kriisin aikana. 

 

Osalle tästä kriisistä selviytyminen tarkoittaa lisääntynyttä työmäärää, josta osan joutuu  
tekemään oman erikoisosaamisen ulkopuolella. Osalle tämä aika näyttäytyy vähentyneenä 
työmääränä, karanteenina ja eristäytymisenä. Ovat nämä haasteet kumpia tahansa, haluaa 
Suomen Kirurgiyhdistys toivottaa jäsenilleen voimia, rohkeutta ja sinnikkyyttä näiden 
poikkeusolojen keskelle.  

Haluamme myös muistuttaa, että jokainen myrsky laantuu aikanaan, ja voimia tarvitaan paljon 
myös jälleenrakentamiseen. Kirurgiyhdistyksessä tämä tarkoittaa mm. sitä, että 2020 
Operatiivisten Päivien valmisteluja jatketaan - puhuttavaa yhteisistä asioista tämän koettelemuksen 
jälkeen varmasti riittää. Operatiivisten päivien alustava ohjelma on julkaistu 8.4, ja abstrakteja 
erikoisalayhdistysten sessioihin otetaan vastaan normaaliin tapaan 11.9. asti. Operatiivisisiin 
päiviin liittyvistä asioista tiedotamme kuitenkin myöhemmin erikseen toisella jäsenkirjeellä. 

 

Pysykää terveinä, valppaina ja virkeinä, ja toivottavasti tapaamme syksyllä Operatiivisilla päivillä! 

 
Johanna Turtiainen   Ville Vänni 
puheenjohtaja   I sihteeri 
johanna.turtiainen@siunsote.fi  ville.vanni@siunsote.fi  
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