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Maksajan ääni kuuluviin

O

lemme nyt menossa kohti kesää. Pääkaupunkiseudun talvi ei näyttänyt parhaita ominaisuuksiaan – säätila ei suosinut hiihtämistä. Yhdistyksen toiminta on talvesta huolimatta ollut vireää, mikä on hyvä asia.
Toivottavasti kevätkaudesta tulee vähintään yhtä vireä.
Toukokuun loppupuolella Tampereella pidetään Diabetesliiton järjestöpäivät ja liittokokous, johon yhdistyksen hallitus on valmistautunut. Liittokokouksessa järjestölle valitaan hallitus, johon pyrimme saamaan Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n edustajan.
Toinen merkittävä tavoite on vaikuttaa Diabetesliiton liittokokouksessa
siihen, että Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n äänimäärä liiton kokouksissa perustuisi mies ja ääni -periaatteeseen. Otin asian esiin edellisessä liiton kokouksessa, mutta toistaiseksi hanke ei ole tietääkseni edennyt.
Jäsenmäärämme on nykyään hieman alle 8 000, eli muodostamme noin
13 % liiton jäsenistöstä, mutta äänimäärämme liiton kokouksissa on noin 6
% kaikista äänistä. Diabetesliitto kerää kuitenkin jokaisesta yhdistyksemme
jäsenestä seitsemän euroa eli runsaat 55 000 euroa vuodessa. Haluaisimme,
että maksavien jäsenten ja äänien määrä vastaisivat toisiaan.

Omahoidossa
välineillä
on väliä.

Y

hdistyksemme haluaa vaikuttaa. Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen sekä Kirkkonummen kunnissa on hoitovälinejakelu järjestetty
toisistaan poikkeavilla tavoilla. Myös diabeetikkojen hoito tuntuu kunnissa
olevan hyvinkin eritasoista: diabeteslääkärille ja/tai diabeteshoitajalle pääsy
vaihtelee selvästi.
Hoitovälinejakeluissa tulee jatkuvasti esille se, että diabeetikot ovat kunnissa eriarvoisessa asemassa, vaikka hoitovälinelaki on kaikille sama (Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5§).
Ilmeisesti jokainen kunta tulkitsee lakia omista näkökohdistaan. Pyrkimys kustannusten alentamiseen tuntuu johtavan tilanteeseen, jossa viereisissä kunnissa asuvat ovat eriarvoisessa asemassa. Tämä näkemys perustuu
sekä omakohtaiseen kokemukseeni että moniin keskusteluihin diabeetikkojen kanssa.
Mielestäni tosiasia on se, että halvimmat välineet (esimerkiksi verensokerimittarit) eivät ole diabeetikkojen hoidossa parhaita. Diabeetikoille
hoitovälinejakelu on tärkeä asia, ja siksi pyrimme parantamaan keskusteluyhteyksiämme kuntiin. Diabeteksen hoito perustuu suurelta osalta omahoitoon, ja sen parantamisessa hoitovälineet merkitsevät.
Hyvää kesää!
Pentti Lammi
puheenjohtaja
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Pääkirjoitus

Neuropatiaa

on helpompi ehkäistä kuin hoitaa
Diabeettinen hermovaurio eli neuropatia
on valitettavan yleinen komplikaatio –
sitä todetaan vähintään kolmasosalla
diabeetikoista. Todennäköisesti se on
vieläkin yleisempi.
4

S

ekä tyypin 1 että tyypin 2
diabetekseen voi liittyä erilaisia komplikaatiota tai lisäsairauksia, ja yksi niistä on
diabeettinen neuropatia. Neuropatia
tarkoittaa hermojen toiminnan vaurioita.
Kide 2/2015

KARI KORTELAINEN

Tyypin 1 diabeteksessa neuropatia
kehittyy yleensä pitkän sairastamisajan seurauksena. Taudin kestettyä
20 vuotta arvioidaan, että vähintään
joka toisella diabeetikolla on jokin
neuropatian ilmenemismuoto.
Neuropatia on yleisempää tyypin
2 diabeteksessa. Neuropatia saattaa
jopa olla diabeteksen ensimmäinen
oire; osittain siksi että tauti on ollut
pitkään piilevänä ennen kuin se todetaan ”virallisesti”. Vähintään joka
toisella tyypin 2 diabeetikolla todetaan neuropatiaa taudin kestettyä yli
10 vuotta. Neuropatiariski lisääntyy
myös iän myötä.
➜
Kide 2/2015
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Neuropatian tarkka syntymekanismi
on edelleen osin tuntematon

Miten neuropatia syntyy ?
Neuropatian tarkka syntymekanismi
on edelleen osin tuntematon, joskin
tiedetään että se liittyy korkeaan sokeripitoisuuteen. Näin ollen paras
hoito on ennaltaehkäisy ja hyvä sokeritasapaino.
Hyperglykemia eli korkea verensokeri voi vaurioittaa hermoja monen
eri mekanismin kautta, muun muassa muuttumalla sorbitoliksi (yksi sokerimuoto), joka vaikuttaa epäedullisesti hermojen toimintaan.
Toisen teorian mukaan pienet verisuonet, jotka huolehtivat hermojen
ravinnonsaannista, saattavat vaurioitua korkeasta sokerista johtuen.
On myös esitetty, että korkea veren
rasva-pitoisuus vaikuttaisi neuropatian syntymekanismiin. Myös kohol-
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la oleva verenpaine lisää neuropatian
riskiä.

Voivatko jalkasärky
ja hikoilu johtua
neuropatiasta ?
Neuropatia aiheuttaa monenlaisia oireita. Tyypillistä on molemminpuoleinen polyneuropatia, joka useimmiten esiintyy raajoissa, tyypillisesti
jaloissa.
Polyneuropatia-oireet voivat ilmetä pistelyn, puutumisen ja kivun
muodossa. Tyypillisesti oireet saattavat pahentua iltaa kohti häiriten
unen saantia ja nukkumista. Nämä
alaraajan oireet ovat monelle diabeetikolle varsin tuttuja.
Mikäli tilanne pahenee, seurauksena on jalkojen tunnon heikkeneminen. Neuropatian seurauksena
jalka voi olla jopa tunnoton. Tämä
puolestaan voi johtaa siihen, että
vierasesineet ja muut vaurioita aiheuttavat esineet kengissä jäävät huomaamatta.
Hieman paradoksaalisesti tunnon
heikkenemisen kanssa voi esiintyä
myös tunnon herkistymistä.
Diabeettinen neuropatia on huomattava riskitekijä jalkahaavoille.
Neuropatia voi myös aiheuttaa oireita reisien ja säärien alueella, jolloin
lihasten toiminta voi häiriintyä.
Alaraajojen neuropatia voi myös
altistaa tasapainohäiriölle sekä johtaa
lihasten surkastumiseen. Paras hoito
on ennaltaehkäisy, jalkojen säännöllinen tarkastus ja hyvä hoito.

MATARESEPHOTOS

Diabeteksen aiheuttaman neuropatian oireet eivät eroa muiden neuropatioiden aiheuttamista oireista.
Diagnoosi on varsin usein niin sanottu poissulkudiagnoosi: jos diabeetikon neuropaattisille oireille ei
löydy muita syitä, puhutaan diabeettisesta neuropatiasta.
Muita neuropatian syitä ovat esimerkiksi B12-vitamiin ja foolihapon
puutos, alkoholin liikakäyttö, munuaisten vajaatoiminta ja kilpirauhasen
vajaatoiminta.
Hermorata- eli ENMG-tutkimuksella on mahdollista osoittaa neuropatian olemassaolo. Ohuiden säikeiden vauriot puolestaan näkyvät nk
QST-tutkimuksessa.

Yksittäisen hermon vaurio
Neuropatia saattaa myös vaurioittaa
yksittäistä hermoa, jolloin puhutaan
mononeuropatiasta. Yksittäisen hermon vaurio voi periaatteessa esiintyä
kipuna melkein missä päin kehoa tahansa. Mononeuropatiat ovat harvinaisempia kuin polyneuropatiat.
Mononeuropatia-ryhmään kuuluu muun muassa rannekanavaoireyhtymä, jonka esiintyvyys on varsin yleinen diabeetikolla; arviolta
joka kolmas diabeetikko sairastaa
sitä. Tämä oireyhtymä vaatii usein
leikkaushoitoa hermon vapauttamiseksi.
Kide 2/2015

Myös kivulias neuropatia reisihermon alueella kuuluu tähän ryhmään. On hyvä pitää mielessä, että
kaikki oireet eivät välttämättä selity
diabeteksella. Taustalla saattaa olla
esimerkiksi selkäperäinen oire tai
hermopinne.

Voi peittää
sepelvaltimotaudin oireet
Neuropatia saattaa myös esiintyä
niin kutsutuissa ei-tahdonalaisissa
hermoissa, jotka muun muassa säätelevät sisäelinten toimintoja. Tämäntyyppistä neuropatiaa kutsutaan
autonomiseksi neuropatiaksi.
Autonominen hermosto säätelee
Kide 2/2015

esimerkiksi suolen toimintaa ja sydämen sykettä. Nopea sydämen syke
voi olla diabeetikolla yksi neuropatian ilmentymä.
Sepelvaltimotaudille on tunnusomaista vasemmanpuolinen rintakipu rasituksessa. Autonomisen
neuropatian seurauksena tyypilliset
sepelvaltimotaudin oireet ovat varsin lieviä tai ne puuttuvat kokonaan.
Oireina voi olla epämääräistä huonovointisuutta, hengenahdistusta ja
pahoinvointia.
Myös sydäninfarkti eli sydämen
veritulppa voi olla kivuton. Jokaisen
diabeetikoita hoitavan tulisi muistaa
tämä, koska ennusteen kannalta se-

pelvaltimotautikohtauksen tehokas
ja varhainen hoito on äärimmäisen
tärkeä.

Tuntuu siltä ettei ruoka
kulje eteenpäin – johtuuko
tämä diabeteksesta ?
Vastaus tuohon kysymykseen on, että
voi hyvinkin johtua. Diabetekseen
liittyy varsin yleisesti myös mahan ja
suoliston oireita. Autonomisen neuropatian takia suoliston normaali
säännöllinen toiminta häiriintyy, ja
seurauksena on joko ripulia tai ummetusta tai molempia.
Jos ruokailun jälkeen on epämiellyttävän täysi olo ja tunne siitä, että
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➜

Erektiohäiriöt ja virtsaamisongelmat
ovat yleisiä autonomisen hermoston
neuropatiaoireita

ruoka ei kulje vatsalaukusta eteenpäin, on kyseessä todennäköisesti
gastropareesi. Siihen voi myös liittyä
oksentelua.
Onneksi nämä oireet ovat useimmiten ajoittaisia eivätkä jatkuvia.
Säännölliset pienet ruoka-annokset
saattavat vaikuttaa myönteisesti asiaan.
Gastropareesin oireita voi lievittää
lääkkeillä, ja vaikeissa tapauksissa
voidaan myös asentaa tahdistin vatsalaukkuun, jotta sen toiminta muuttuisi säännöllisemmäksi.
Gastropareesin takia ruoka ei kulje
eteenpäin normaalisti, jolloin veren
sokeriarvoissa voi olla rajujakin heittoja.

Muita yleisiä autonomisen hermoston neuropatiaoireita ovat erektiohäiriöt ja virtsaamisongelmat, jotka
ovat useimmiten virtsarakon tyhjenemishäiriöitä. Erektiohäiriöihin löytyy
usein tehokkaita lääkkeitä, mutta virtsaamisongelmiin ei välttämättä.
Myös hypoglykemia-oireiden heikkeneminen tai häviäminen voi johtua
autonomisesta neuropatiasta.
Hikoiluongelmat saattavat myös
olla yksi autonomisen neuropatian
ilmentymä. Tämä voi ilmetä sekä
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Erektiohäiriöitä, virtsaamisongelmia, hikoilua

liiallisena että liian vähäisenä hikoiluna. Vähentyneen hien tuoton seurauksena iho kuivuu.

Voiko neuropatiaa hoitaa ?
Diabeettisen neuropatian hoidon
tavoitteet ovat neuropatian etenemiKide 2/2015

Tupakoinnin lopettaminen ja runsaan
alkoholinkäytön välttäminen kuuluvat
neuropatian hoidon kulmakiviin

sen hidastaminen, oireiden lievittäminen ja optimaalinen elämänlaatu.
Tärkein hoitomuoto ja ehkäisytapa
on mahdollisimman hyvä sokeritasapaino.
Jokaisen diabeetikon tulisi keskustella hoitotiiminsä kanssa, mikä on
hänen hoitotavoitteensa. Ajoittaiset heitot veren sokeripitoisuudessa
saattavat myös altistaa neuropatiaoireille, joten mahdollisimman hyvä
ja tasainen sokeritasapaino on kaiken
a ja o. Lisäksi jalkojen säännöllinen
hyvä hoito on ensiarvoisen tärkeää.

Tärkeä B12
Viime vuosina on kiinnitetty huomiota siihen, että varsin yleisesti
diabeteksen hoidossa käytetty lääke
metformiini saattaa vaikuttaa epäedullisesti B12-vitamiinin imeytymiseen. Tämä taas voi altistaa neuropatia-oireilla.
Tämän takia eräissä maissa suositellaan B12-vitamiinin käyttöä kaikille diabeetikoille, jotka käyttävät
metformiinia. Käypä Hoito -suosituksemme suosittelee B12-vitamiinipitoisuuden määrittämistä verestä
kolmen vuoden välein, ja hoitoa mikäli arvot ovat alhaisia.
Neuropatiaa on sekä kivutonta
että kivuliasta muotoa. Kipuoireita
hoidetaan useimmiten niin sanotuilKide 2/2015

la trisyklisillä masennuslääkkeillä,
uudemmilla masennuslääkkeillä ja
eräillä epilepsialääkkeillä, joilla pyritään ensisijaisesti estämään tarpeettoman kipuviestin pääsy aivoihin ja
siten vähennetään kiputuntemusta.
Toki muitakin lääkkeitä käytetään
neuropatian hoitoon. Kaikki nämä
lääkkeet vaikuttavat jonkin verran
kipuun, mutta valitettavasti vaste lääkitykseen ei aina ole kovinkaan hyvä.
Tavalliset tulehduskipulääkkeet ja
parasetamoli eivät yleensä auta neuropatiasta johtuvaan kipuun.
TNS-hoidosta (hermojen stimulaatio heikoilla sähköärsykkeillä) on
jonkin verran tutkimusnäyttöä diabeettisen neuropatiakivun hoidossa.

Rentoutumalla
parempaan uneen
Apua voi olla myös ”tukihoidoista”,
jotka auttavat rentoutumaan, parantavat unen laatua ja kenties auttavat
uneen pääsemisessä kivusta huolimatta. Näitä ovat esimerkiksi akupunktio, kehomeditaatio, meditaatio, jännitys-rentoutusharjoitukset ja
hengitysharjoitukset.
Niitä tulee harjoitella ensin ennen
nukkumaanmenoa, levollisessa ja
rauhallisessa hetkessä ja sen jälkeen
sijoittaa ne nukkumaanmenohetkeen.

Tupakoinnin lopettaminen ja runsaan alkoholinkäytön välttäminen
kuuluvat myös neuropatian hoidon
kulmakiviin. Valitettavasti moni
diabeetikko kokee alkoholin tuovan
helpotusta neuropaattiseen kipuun.
Yleensä tämä apu on lyhytkestoista,
ja seuraavana päivänä kipu on vieläkin pahempi johtaen helposti noidankehään.

Lääkkeiden teho
usein vaatimaton
On erittäin tärkeää ehkäistä neuropatiaa hyvällä diabeteksen kokonaisvaltaisella hoidolla, koska diabeteettisen neuropatian hoitoon ei ole
käytettävissä parantavia hoitoja ja
käytössä olevien lääkkeiden teho jää
usein vaatimattomaksi.
Neuropatian diagnostiikka ja hoito ovat oleellinen osa diabeteksen
hoitoa. Hoitamaton neuropatiakipu
saattaa olla hankalin asia potilaan
elämässä. Kivun aktiivinen hoito
(voi) kohentaa sekä elämänlaatua
että diabeteksen hoitomotivaatiota ja
-tasapainoa.
Mahdolliset neuropatiamuutokset
tulisi aina selvittää ja kartoittaa määräaikaistarkastuksien yhteydessä.
Johan Eriksson
Professori, sisätautien
erikoislääkäri
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Polven

nivelrikko
kuriin

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen syytä ei ymmärretä täysin.
Nykytiedon mukaan nivelrikkoa pidetään biokemiallisena prosessina, joka
johtaa nivelen vaurioitumiseen ja kipuun sekä toimintakyvyn heikkenemiseen.

N

ivelrikko on etenevä sairaus eli siihen ei ole olemassa
parantavaa hoitoa. Hoidon
tavoitteena on oireiden lievittäminen, arjessa selviytyminen ja sairauden etenemisen hidastaminen.
Polven nivelrikko on koko polvinivelen ongelma. Se vaikuttaa
polven nivelrustoon, luuhun, nivelkalvoon ja ympäröiviin lihaksiin.
Oireina ovat nivelen kipu, liikerajoitukset, toimintakyvyn heikkene-
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minen ja mahdolliset turvotukset.
Nivelrikon riskitekijöitä ovat muun
muassa ikä, raskas fyysinen työ, perimä ja polven virheasennot.
Ennaltaehkäisyssä on tärkeintä
keskittyä riskitekijöihin, joihin voi
itse vaikuttaa. Vältä ylipainoa ja hoida akuutit polvivammat kuntoon.
Nivelrikkoon liittyvän kivun tarkkaa syytä ei tiedetä. Kipu saattaa
johtua polven nivelkalvon, nivelkapselin, rustonalaisen luun, luukalvon,

lihasten ja nivelsiteiden kipureseptoreiden ärsytyksestä.

Kivun määrä ei kerro
vamman asteesta
Nivelrikosta syntyvä kipu ei ole aina
suoraan verrannollinen sen vaikeusasteeseen, sillä joskus vaikeastikin vaurioitunut nivel saattaa olla
oireeton.
Tutkimuksissa on huomattu, että
15–81 prosentilla polven nivelrikkoa
Kide 2/2015

Gary Bembridge

Polven nivelrikosta kärsiville hyviä
liikuntamuotoja ovat muun muassa
kävely, pyöräily ja vesiliikunta

sairastavista ihmisistä on polvessa
kipua. Kivun syytä voidaan yrittää
selittää myös ihmisen psykofyysisyyden kautta: ihmisen käyttäytyminen
ja odotukset voivat saada aikaan kipua tai voimistaa sitä.
Ihminen on siis psykofyysinen
kokonaisuus, mikä tulee aina ottaa
huomioon myös nivelrikkoa hoidettaessa.
Polven nivelrikon ensisijainen hoito on konservatiivista eli ei-leikkauksellista. Konservatiivinen hoito tulee
aina suunnitella yksilöllisesti.
Hoito saattaa sisältää esimerkiksi
omahoidon ohjausta, laihduttamista,
terapeuttisia harjoitteita, liikuntaa,
Kide 2/2015

manuaalista terapiaa, fysikaalista terapiaa ja polvituen sekä pohjallisten
käyttöä.

Laihduttaminen
lievittää kipua
Ylipainon ja liikunnan merkitystä
polven nivelrikon synnyssä ja hoitamisessa ei voi korostaa liikaa. Kipua
saadaan helpotettua usein laihduttamalla.
Polven nivelrikosta kärsiville hyviä liikuntamuotoja ovat muun muassa kävely, pyöräily ja vesiliikunta.
Lisäksi tulisi tehdä jalka- tai fysioterapeutin ohjeistamia terapeuttisia
harjoitteita.

Manuaalisilla terapioilla pyritään
vähentämään kipua, lisäämään liikelaajuuksia ja pitämään toimintakykyä yllä.
Nivelrikkoa voidaan hoitaa myös
tabletti- ja voidemuotoisilla lääkkeillä tai pistoshoitona, mutta näistä
tulee aina ensin keskustella hoitavan
lääkärin kanssa.
Mikäli hoidot eivät lievitä oireita
tarpeeksi, voidaan harkita kirurgisia
toimenpiteitä lopettamatta konservatiivisia hoitoja.
Joni Nieminen
Jalkaterapeutti
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Toimiva

työterveyshuolto
Useimmat diabeetikot voivat nykyisin tehdä
normaalin työuran haluamallaan alalla. Se on
osaksi hyvin toimivan työterveyshuollon ansiota.

S

uomessa on satoja tuhansia
diabeetikkoja, jotka ovat eri
vaiheissa työurallaan. Vielä
enemmän on niitä, joilla on
kasvanut diabetesriski. Perusterveydenhuollon lisäksi maassamme toimiva työterveydenhuolto on mukana
eri tavoin heidän tukenaan.
Työpaikasta riippuen työterveyshuolto on eri tavoin osallisena diabeteksen ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja
diabeetikkojen työkyvyn ylläpidossa.
– Tyypin 2 diabetes näkyy enemmän ja enemmän työterveyshuollossa. Työurat kestävät pidempään,
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joten riskiryhmiin kuuluvia ja sairastuneita on sen piirissä entistä enemmän, Terveystalon kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi sanoo.
– Erityisesti työterveyshuollossa
korostuvat diabetesriskin tunnistaminen, potilaiden seulonta ja –
hyvän työterveyshuoltokäytännön
mukaisesti – potilaan kokonaistilanteen koordinointi.

Ennaltaehkäisyä
Ymmärrys diabetesriskien kasaantumisesta ja vaikutuksesta sairauden
puhkeamiseen on lisännyt panostuk-

Yathin S. Krishnappa

auttaa diabeetikkoa
työuralla

sia ennalta ehkäisevään työhön. Tavoitteena on vähentää diabetekseen
sairastuvien lukumäärää.
Erityisen tärkeää on tunnistaa riskit niillä, jotka eivät ole vielä sairastuneet, mutta joilla riskit ovat kasvaneet.
Riskikartoitus on järkevää, koska
työterveyshuolto on nimenomaan
ennaltaehkäisevää. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ihmiset tiedostavat
kasvaneen diabetesriskinsä, sitä parempi.
– Etsimme riskihenkilöitä aktiivisesti ja pyrimme ehkäisemään tauKide 2/2015

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto,
johon liittyy muun muassa liikuntaan
ja venyttelyyn kannustaminen pitää
vanhatkin leijonat vetreinä.

din puhkeamista. Keinoihin kuuluvat tavoitteelliset elintapamuutokset,
joiden toteutumista seurataan aktiivisesti, Metsäniemi kertoo.
Jo tämä vaihe voi sisältää omahoidon lisäksi esimerkiksi yksilö- ja
ryhmäinterventioita, kuten ravitsemusterapeutin ohjausta, motivoivaa
haastattelua tai painonhallintaryhmiä.
– Lisäksi tärkeää on työpaikkojen
kanssa tehtävä yhteistyö. Esimerkiksi
työpaikan lounasruokailu tai liikuntaan kannustaminen ovat tärkeitä
asioita.
Kide 2/2015

Asiakkaiden diabetesriski arvioidaan jokaisen työterveystarkastuksen yhteydessä: heiltä mitataan
paastosokeri ja lasketaan diabetesriskipisteet. Jos kummankaan testin
tulos antaa aihetta epäillä diabetesta,
tehdään sokerirasituskoe ja/tai mitataan HbA1c.
– Jos tämän jälkeen todetaan, että
diabetesriski on todellakin kohonnut, tehdään yhdessä potilaan kanssa
suunnitelma, miten kohonneeseen
riskiin puututaan, Metsäniemi sanoo.
Työnantajan ja työterveyspalvelu-

jen tarjoajan välinen sopimus vaikuttaa siihen, kuinka pitkälle työterveyshuolto menee tästä yhdessä
potilaan kanssa.

Jokaisen työntekijän oikeus
Suomalaisen työntekijän työterveyshuolto on lakiin kirjoitettu oikeus.
Työterveyshuoltolain tarkoituksena
on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:
1) työhön liittyvien sairauksien ja
tapaturmien ehkäisyä
2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
➜
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3) työntekijöiden terveyttä sekä
työ- ja toimintakykyä työuran eri
vaiheissa
4) työyhteisön toimintaa
Työterveyshuollon painopiste on
ennakoivassa terveydenhuollossa.
Työpaikan työterveydenhuollon perusta on kunnollinen työpaikkaselvitys.
Hyvin toteutetussa selvityksessä on
arvioitu työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, ensiapujärjestelyt, työjärjestelyt
sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat.
Työpaikkaselvityksen perusteella
laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka tulisi
tarkistaa vuosittain.
Selvityksen avulla päätetään tarpeellisista toimista, kuten mahdollisista työntekijöiden terveystarkastuksista.
Lakisääteisen terveystarkastuksen sisältö määräytyy kunkin työn
aiheuttamien riskitekijöiden avulla.
Tarkastusten tavoitteena on työntekijöiden terveyden ja toimintakyvyn
selvittäminen, arviointi ja seuranta.
Terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin.
Näihin tarkastuksiin on työntekijöiden osallistuttava.

Yli minimin
Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi työnantaja voi järjestää työter-
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veydenhuollon kautta myös vapaaehtoisia terveystarkastuksia, joihin
voivat kuulua muun muassa ikäkausitarkastukset.
Lakisääteiseen työterveyshuoltoon
kuuluu myös työkyvyltään heikentyneen työntekijän kuntouttaminen.
Jos työntekijän työkyky on heikentynyt ja työpaikalla toteutettavat toimet työntekijän työssä selviytymisen
tueksi eivät riitä, työterveyshuolto
ohjaa työntekijän kuntoutukseen. Tavoitteena on työkyvyn palauttaminen.
Työnantajan ei lain mukaan ole
pakko korvata sairauden hoitoa tai
erikoislääkäripalveluja, vaikka se
halutessaan saa näin tehdä, ja moni
myös tekee.
Kelan tilastojen mukaan vuonna
2012 työterveyshuollon piiriin kuuluvia sairaanhoitokäyntejä oli Suomessa lähes 5,2 miljoonaa.
Niistä lääkärin vastaanottokäyntejä oli hieman yli 3,5 miljoonaa, joten
moni työnantaja huolehtii työntekijöidensä työterveydestä lain vaatimaa perustasoa enemmän.
Yrittäjille omien työterveyspalvelujen järjestäminen on vapaaehtoista.

Kela korvaa osan
Kela korvaa Suomessa työnantajalle
osan työterveyspalvelujen tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.
Sama oikeus on myös yrittäjällä, joka
on järjestänyt itselleen työterveyshuoltoa.

Kelan tilastojen mukaan Suomessa
oli vuonna 2012 yli 1,85 miljoonaa
ihmistä korvattavan työterveydenhuollon piirissä. Määrä on noin 86%
kaikista palkansaajista.
Vuodesta 2005 vuoteen 2012 työterveyshuollon piirissä olevien työntekijöiden määrä nousi 5,3%.
Kela korvaa työnantajan kustannuksista joko 60% (lakisääteinen,
ehkäisevä työterveydenhuolto) tai
50% (sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset).
Kela päättää korvausten suuruudesta ja siitä mitkä niistä ovat tarpeellisia ja kohtuullisia. Korvauksilla
on myös enimmäismäärä.
Työnantaja ostaa palvelut joko
kunnalliselta puolelta tai yksityiseltä
toimijalta. Joillakin isommilla työnantajilla on myös omia työterveysasemia.
Lääkärikeskukset ovat nykyisin
merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja Suomessa. Vuonna 2012 ne tarjosivat pääasiallisen työterveyshuollon
yli joka toiselle työterveyshuollon piiriin kuuluvista työntekijöistä.
Kelan korvauksista huolimatta
pienillä yrityksillä ei ole aina taloudellisia mahdollisuuksia kovin laajan
työterveyshuollon järjestämiseen.
On myös joitain työnantajia, lähinnä hyvin pieniä yrityksiä, jotka eivät
hae Kelalta korvauksia. Aina työntekijät eivät tiedä oikeuksiaan riittävän
hyvin tai uskalla vaatia niitä.
Kide 2/2015

Yair Haklai

Lakisääteisen terveystarkastuksen sisältö määräytyy
kunkin työn aiheuttamien riskitekijöiden avulla.

Riittääkö osaaminen?
Itä-Suomen yliopiston tekemästä
tutkimuksesta kävi ilmi, että iso osa
tyypin 1 diabeetikoista salasi tautinsa
työtovereiltaan. Työterveyshuollolta
sen salasi vain kaksi prosenttia.
Toisaalta 26% vastanneista oli jättänyt erikseen kertomatta sairaudestaan työterveyshuollolle. Jostain syystä monet kokevat kertomatta jättämisen ja salaamisen eri asioiksi.
Monet eivät myöskään usko työterveyshuollon olevan riittävän hyvin perillä tyypin 1 diabeteksen hoidosta.
– Tutkimukseen osallistuneiden
haastatteluista kävi ilmi, että työterveyshuollon tietämys tyypin 1
diabeteksesta sekä sitä sairastavien
työkyvystä ja työoloista on usein
puutteellista, sanoo tutkimuksen
ideoija, tutkija Pirjo Hakkarainen
Itä- Suomen yliopistosta.
Tutkimukseen osallistuneet tiesivät
kyllä hyvin missä heidän työterveyshuoltonsa oli järjestetty, mutta peräti
Kide 2/2015

80% ei ollut käynyt kertaakaan diabetekseen liittyen työterveyshuollon
vastaanotolla viimeisten 12 kuukauden aikana.
– Vain puolet vastanneista ilmoitti, että muilla vastaanottokäynneillä
otettiin kantaa diabetekseen työn
kannalta. Lisäksi ainoastaan 16% ilmoitti, että työterveyshuollon henkilöstö oli käynyt työpisteessä perehtymässä heidän työoloihinsa, Hakkarainen sanoo.
Hänen mukaansa tämä on riittämätöntä ja parannettavaa löytyy molemmista osapuolista.
On tärkeää, että tyypin 1 diabeetikot kertovat sairaudestaan työterveyshuollolle. Sen tulee vastaavasti
tiedostaa oma roolinsa diabeetikon
työkyvyn tukemisessa.
Työkykyongelmien tulisi olla työterveyshuollon tiedossa, jotta se
voisi mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa tehdä työpaikkakäyntejä
ja suunnitella tarvittavia tukitoimia
työpaikalle.
– Vaikka tyypin 1 diabeetikoiden

hoitovastuu on pääosin erikoissairaanhoidolla, on työkyvyn arviointi
ja seuranta järjestettävä työterveyshuollossa, Hakkarainen muistuttaa.

Kasvava ongelma
Suomessa on satojatuhansia työtä
tekeviä, jotka sairastavat tyypin 2
diabetesta. On selvää, että näin suuri
sairastavien määrä näkyy myös työterveydenhuollon toiminnassa. Se
vaatii panostusta.
– Jo Käypä hoito –suositus sanoo,
että jokaisella terveydenhuollon organisaatiolla on oltava strategia diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon
hyväksi toteutumiseksi. Se edellyttää myös osaamisen kehittämistä,
kehittämisylilääkäri Metsäniemi
sanoo.
– Hyvätasoista koulutusta on syytä
olla tarjolla, ja työterveyslääkärin pitää myös itse huolehtia osaamisensa
tasosta. Vielä tärkeämpää on huolehtia siitä, että koko ennaltaehkäisyyn
ja hoitoon osallistuva tiimi pysyy
kärryillä.
➜
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Edistyksellisinkään tietokoneohjelma
ei korvaa oikeaa hoitosuhdetta

Vaatii yhteistyötä
Valitettavan usein ennaltaehkäisevät
toimenpiteet eivät enää auta ja työntekijällä diagnosoidaan tyypin 2 diabetes. Tällöinkin työterveyshuollolla
on selkeät toimintatavat.
– Diagnosoidun kakkostyypin
diabeteksen hoito aloitetaan Käypä
hoito- suosituksen mukaisesti: lääkehoidon aloittamisen kanssa ei aikailla, ja hoidon onnistumista seurataan hyvin tiiviisti, potilaan kanssa
sovitulla tavalla. Usein tämä vaatii
yhteistyötä esimerkiksi paikallisen
terveyskeskuksen kanssa, Metsäniemi kertoo.
Yksinkertaisimmillaan yhteistyö
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tiedetään miten silmänpohjakuvauksiin
lähetetään ja miten vastaus saadaan.
– Joskus pitää hallita hyvinkin monimutkaista kokonaisuutta, johon
sisältyvät työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja
omahoito.
Yksittäisen työntekijän tilanteeseen vaikuttaa myös hänen työnantajansa sopimuksen laajuus työterveydenhuollon järjestäneen tahon
kanssa.

Tietokoneohjaukseen?
Oman haasteensa terveydenhuollolle muodostavat myös nopeasti yleistyvät diabetespotilaille tarkoitetut
diagnoosi- ja seurantateknologiat.
Esimerkiksi Apple esitteli vain
viikkoja sitten Research Kit -tutki-
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musohjelmistonsa, joka voi auttaa
erilaisista sairauksista kärsivien terveydentilan seurantaa.
Yhdysvaltalaisen Massachusetts
General Hospitalin (MGH) kehittämä ohjelma GlucoSuccess, on
tarkoitettu diabeetikoille. Ohjelma
antaa palautetta siitä kuinka heidän
ruokavalionsa ja liikunnalliset aktiviteettinsa vaikuttavat glukoositasoihin.
Se myös kyselee käyttäjältä säännöllisesti onko tämä muistanut ottaa
lääkkeensä ajallaan tai tarkistanut
jalkojensa kunnon.
Jos käyttäjä antaa ohjelmalle luvan,
hänen syöttämänsä tiedot tulevat
osaksi suurta tietokantaa, jota käytetään tutkimusprojekteja varten.
Aluksi Research Kit- ohjelmat ovat
käytössä vain Yhdysvalloissa.
Kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi pitää itseseurantalaitteiden
kehitystä periaatteessa hyvänä.
– Rohkaisen ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Itsemittaus voi tulevaisuudessa helpottaa
sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoidon toteutumista. On hienoa, jos innokkaat potilaat ja lääkärit lähtevät
kokeilemaan ja tutkimaan mitä hyötyjä voidaan saavuttaa.

Piilosta hoidon piiriin
– Suuri osa tyypin 2 diabetesta sairastavista ei vielä tiedä sairastavansa
sitä. Kaikki tavat löytää näitä diagnosoimattomia potilaita pitää kokeil-

la, jotta saadaan potilaat asiallisen
hoidon piiriin, Metsäniemi sanoo.
Hän kuitenkin muistuttaa, etteivät tällaiset omaseurannan muodot
yksin riitä kenellekään. Sairastavien
tulee olla tiiviissä yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon.
– Hoidon jatkuvuuden kannalta
tarvitaan vastuutaho, jonka kanssa
on selvästi sovittu omaseurannan
tavoitteet ja puuttumisen tavat, jos
omaseurannassa tulee ongelmia.
Tarvitaan enemmän tietoa ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä.
Tällaiset ohjelmat voivat aiheuttaa
myös ongelmia.
Potilas voi luottaa liikaa elektronisen seurantalaitteensa keräämiin
tietoihin sekä sen antamiin ohjeisiin,
eikä enää välttämättä huolehdi riittäKide 2/2015

västä lääketieteellisestä seurannasta.
Se edellyttää lääkärikäyntejä.
Edistyksellisinkään tietokoneohjelma ei korvaa oikeaa hoitosuhdetta.

Hyödyksi kaikille
Ennakoivaan työterveydenhuoltoon
panostaminen on kannattavaa sekä
työnantajille että työntekijöille. On
kaikkien edun mukaista, että työterveyshuolto puuttuu ajoissa myös
työstä riippumattomaan sairauteen,
vaikkapa tyypin 2 diabetekseen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen hoito
voi säästää paljon sekä työnantajan
että yhteiskunnan kuluja.
Sosiaali- ja terveysministeriössä
on tehty laskelmia menetetyn työpanoksen suuruudesta Suomessa.
Tutkimuksessa on otettu huomioon
Kide 2/2015

sekä suorat sairauspoissaolot että
niin sanottu presenteismi. Sillä tarkoitetaan työntekijän läsnäoloa työpaikalla esimerkiksi sairaana, jolloin
hän ei pysty täyteen työpanokseen ja
saattaa jopa olla työnantajalle haitaksi.
Sekä sairauden takia poissaolo
töistä että presenteismi aiheuttavat
yhtä suuret menetykset Suomen
kansantaloudelle, kumpikin noin
3,4 miljardia euroa vuodessa, eli
noin 1 590 euroa per palkansaaja.
Menetys on yhteensä noin 6,8 miljardia euroa.
Tämä on yksi syy siihen, miksi hyvin toimiva ennakoiva työterveysjärjestelmä on välttämätön.
Erityisesti kroonisia sairauksia sairastavien työntekijöiden säännöllinen

seuranta on hyödyllistä. Jos esimerkiksi diabeetikon työkyvystä ei pidetä
riittävää huolta, hän saattaa menettää
työkykynsä lopulta kokonaan.
Pahimmassa tapauksessa työura
katkeaa aivan liian varhain ja hän
joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.
Suomessa oli työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2012 yli 192 000
henkilöä. Menetetyn työpanoksen
arvoksi tulee huimat 8 miljardia euroa vuodessa. Terveyden ja työkyvyn
vaaliminen on kaikkien etu.
Marko Uutela
Filosofian tohtori, joka on
väitellyt lääketieteestä 2004,
nykyisin vapaa toimittaja
Tämän artikkelin kirjoittamista
on tukenut Janssen-Cliag Oy.
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Tietoa tapahtumista
Erilaisista tapahtumista ja ryhmistä ilmoitetaan Kiteen lisäksi
• yhdistyksen internetsivulla http://www.psdiabetes.fi
• Facebook-sivuilla Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry www.facebook.com/psdyry
• Sähköpostin jakelulistalla, jolle voit liittyä lähettämällä sähköpostia os. toimisto@psdiabetes.fi
Tutustu Kansallisen Diabetesfoorumin sivuihin osoitteessa http://www.diabetesfoorumi.fi/

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
29.4.2015 kello 17.00 - 20.00 Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.
Tervetuloa! Kokouskutsu ja esityslista ovat takakannessa.

Illat isovanhemmille, kummeille
ja muille diabeetikkolasten hoitajille
16.4. ilta diabeetikkolasten vanhemmille klo 17 – 18.30.
Paikka: Kampin palvelukeskus Fade-huone 1.krs.
Uusia aktiivisia toimijoita on löytynyt ja ryhmä kaipaa
täydennystä, jotta saamme järjestettyä lisää tapahtumia.
Mahdollisuus myös vertaiskeskusteluun.
Toukokuussa helsinkiläisille diabetesperheille tulossa
”Diabeetikkolapsi aloittaa koulun” -tapahtuma! Tarkka
ajankohta varmistuu myöhemmin. Lähetä viesti osoitteeseen d1perheet@gmail.com, niin saat ohjelman sen
valmistuttua!
Haluatko kysellä lisää diabeteksesta, opetella mittaamaan verensokerin ja pistämään insuliinin? Pelottaako
diabeetikkolapsen hoitaminen?
22.4. keskustellaan yleisesti 1-tyypin diabeteksesta, sen
hoidosta ja mahdollisista peloista, joita hoitamiseen liittyy. Paikalla asiantuntijat, T1D Piia Laine ja diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne.
29.4. käytännön harjoituksia: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ensiapu yms. Paikalla asiantuntijat, T1D Piia Laine ja diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne. Voit osallistua vain toiseen illoista tai molempiin. Kahvi- ja teetarjoilu.
Ennakkotehtävä 29.4. tilaisuuteen: ota mukaan huoltajan antamat ohjeet lapsen verensokerin mittauksesta,
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insuliinimääristä ja ruokailuista.
Ilmoittautuminen lomakkeella tai sähköpostilla 13.4.
mennessä toimisto@psdiabetes.fi
Paikka: Kampin palvelukeskus, ruokasali alakerrassa.
Osoite Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

Tervetuloa makukouluun!
Iltaan kuuluu pieni teoreettinen tietoisku siitä, miten totumme uusiin makuihin ja mitä erilaisia keinoja meillä
on siihen käytettävissämme. Mietimme ja testaamme
makuja myös käytännössä! Painopiste makukoululla on
kasvisten lisäämisessä ruokavalioon, mutta prosessi toimii samalla tavalla myös muiden makujen kohdalla tai
esimerkiksi suolan määrää ruuasta vähennettäessä.
Makukoulu aikuisille 27.5.2015 klo 17 alkaen (kesto 2-3
tuntia)
Makukoulu lapsiperheille tulossa syksyllä 2015
Ohjaajana: Vesa Lapinkero ravitsemustieteen opiskelija, NLP Trainer sekä avustajana Piia Laine
Sitova ilmoittautuminen: 15.5. mennessä toimisto@psdiabetes.fi. Hinta: 25 euroa / henkilö (maksu ennen tilaisuutta käteisellä, kortilla tai laskulla) Paikka: Yhdistyksen
toimipiste Malminkatu 24 D 38, 00100 Hki.

Sopeutumisvalmennusleiri diabeetikkolapsille ja heidän perheilleen
Leiri järjestetään 8.-12.6.2015 Kisakallion urheiluopistossa, Lohjalla
Kurssilla on diabetekseen perehtyneiden erikoislääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden luentoja vanhemmille sekä ohjattua toimintaa lapsille ja vanhemmille.
Kurssin henkilökuntana ovat pääkaupunkiseudun diabeteshoitajia, askarteluohjaaja, liikunnan/vapaa-ajan ohjaaja ja ravitsemustieteiden harjoittelija.
Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa diabeteksen hoiKide 2/2015

Luennot
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen luennot pidetään pääsääntöisesti Kampin palvelukeskuksessa Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki, kello 17–19 välisinä aikoina. Poikkeukset ajan tai paikan suhteen mainitaan luennon kohdalla. Syksyn luennot ilmoitetaan Kide-lehdessä
numero 3, joka ilmestyy syyskuun alussa.

Hoitosuunnitelma diabeteksen hyvän
hoidon tukena -luento
Torstaina 28.5.2015 klo 17-19, Kampin palvelukeskus,
juhlasali. Os. Salomonkatu 21B, 00100 Helsinki
Mikä on hoitosuunnitelma? Kuka siitä hyötyy? Miten se
tehdään? Hoitosuunnitelma tukee kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa ja auttaa diabeteksen omahoidon suunnittelussa. Se on hyvä keino itselle sopivimman hoidon
tueksi ja turvaamiseksi.
Lisäksi tietoa kokemusasiantuntija-koulutuksesta. Luennoitsijana Suomen Diabetesliiton järjestösuunnittelija
Kati Multanen.

Kerhoissa tapahtuvat luennot:
to 5.3. klo 15.30 Diabetes ja kipu -luento (Piia Laine) Tikkurilan vertaistukiryhmässä. Tapaaminen Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila Vantaa.
16.3. klo 17 ravitsemusterapeutti Tarja Kemppainen vierailee Betes -kahvilassa Espoon kerhossa ja kertoo diabeetikon ruokavaliosta. Paikkana Espoon Keskuksessa
sijaitseva Ravintola Kannunkulman kabinetti Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo.
7.5. klo 15.30 Unesta ja sen merkityksestä diabetekseen
-luento (Piia Laine) Tikkurilan vertaistukiryhmässä.
Tapaaminen Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4,
Tikkurila.
Kide 2/2015

Sam Caplat

dosta ja sen vaikutuksesta elämään sekä mahdollisuus
tehdä hoitokokeiluja henkilökunnan kanssa turvallisessa ympäristössä. Näillä keinoilla tavoitellaan mm. lapsen
hoitotasapainon paranemista sekä luodaan mahdollisuus
vertaistukeen niin lapsille kuin vanhemmille.
Kysy lisää hoitopaikkanne diabeteshoitajalta, tai täytä
hakemus: http://www.psdiabetes.fi/lomake.html?id=7

Uhkaako tyypin 2 diabetes?
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston järjestämä luentotilaisuus 2-tyypin diabeteksesta. Aika:
18.5.2015 klo 16 - 19. Paikka: Kampin monipuolinen palvelukeskus, Salomonkatu 21 B.
Sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen riskissä oleville tarkoitetulla luennolla asiantuntijoina lääkäri, ravitsemusterapeutti ja liikuntaneuvoja. Sinulla on myös
mahdollisuus kysyä ja keskustella sairastumisriskiisi vaikuttavista asioista.

KERHOT – Vertaistuki
Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.

Maanantaikerho
Joka toinen pariton maanantai alkaen 12.1.2015 klo 12 –
14, paikka Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 17, Helsinki, 1. kerros. Yhteyshenkilönä toimii Tuula Olander,
puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13 – 15 yhdistyksen
toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan,
kahvit keitetään. Yhteyshenkilönä toimii Salli KonttilaHeiska, puhelin 040 521 7609.

Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 – 15.
Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista.
Keväällä ja syksyllä käymme yhden kerran esimerkiksi
teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilönä Kaija Siltala,
puhelin 040 540 3343.
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Tikkurilan kerho

Nuorten (15-25-v.) vertaistukiryhmä alkaa

Kerho diabeetikoille kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30 - 18.00 Vapaaehtoistalo Violassa,
Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenkilönä Tuula Natunen, puhelin 0400 469 055, tuula.natunen(at)pp.inet.fi.
Teatteria, retkiä, luentoja.

Aloitamme nuorten, 15-25-vuotiaiden 1-tyypin diabeetikkojen vertaistukitoiminnan!
Tavataan tänä keväänä kaksi kertaa yhdistyksen toimitiloissa Kampissa ja suunnitellaan yhdessä, mitä tekisimme. Tarjoamme pientä purtavaa ja juotavaa. Tapaamiset:
ke 15.4. ja ti 12.5.2015 klo 17-18.30.
Osoite: Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki, Ilmoittautuminen: toimisto@psdiabetes.fi, Paikalla ainakin
Anssi Mykkänen, nuori diabeetikko sekä Piia Laine yhdistyksen edustajana. Muistathan nopeimmat tiedotuskanavat: www.facebook.com/psdyry, www.psdiabetes.fi
ja d1perheet@gmail.com

Myyrmäki
Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina kello 14.00 Monitoimitila Arkissa, Liesitori
1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö: Sirpa Ritvos, puh. 040 708
3018, sirpa.ritvos(at)gmail.com. Keskustelemme muun
muassa terveellisestä ruoasta ja liikunnasta.

Länsimäen kerho
Kerho kokoontuu joka maanantai klo 13.00 - 14.30, Maalinauhantie 15 B. Yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, puhelin
044 305 5840, riitta.ruohosto(at)hotmail.com. Vertaistukikeskusteluja, esittelyitä, retkiä.

Hakunilan kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.00 Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48. Yhteyshenkilönä Anja Heiniölä, puhelin 050 352
2583, anjaheiniola(at)gmail.com. Paljon mielenkiintoista
ohjelmaa tiedossa, askartelua, luentoja, retkiä.

Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 3. torstai kello 13.00. Paikka: Kirkkonummen
palvelukeskus Palvelutalolla (Rajakuja 3). Vapaamuotoista keskustelua osallistujille tärkeistä asioista. Tervetuloa
diabeetikot ja heidän läheisensä, ilmoittautumista ei tarvita, voit vain saapua paikalle. Kirkkonummen alueosaston puheenjohtaja on Jukka Heikkinen.

Espoon kerho, ”BETES-kahvilassa”
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille,
läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja
kokemuksia. Välillä meillä on alustajia eri aiheista. Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantai kello
17 – 19. Paikkana Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman kabinetti Kannunsillankatu 2, 02770
Espoo.
Yhteyshenkilö Betes-kahvilassa on Osmo Tuppurainen
puhelin 040 703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

20

Perhekerhot ja muut
perhetapahtumat
Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuistossa kello 18 - 19.30.
Kokoontumiset maanantaisin: 28.4. ja 22.5. Tarjolla iltapalaa 3 €/ perhe. Osoite on Vanhan-Mankkaankuja 2 A.
Paikalle pääsee busseilla 15, 18, 35, 43, 109 ja 110. Lähellä
Alepa, asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja, lähimmät Kokikyläntien puolelta käännyttäessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia
ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden arjesta!
Täällä myös lapset tapaavat ja tutustuvat toisiin diabeetikoihin. Kerhon vetäjät: Inkeri, inkku.marttila@gmail.com,
040 5050 233 ja Yvette, yvette.sarkijarvi@gmail.com, 040
863 9218.

Kirkkonummi
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoperheet kokoontuvat Kirkkonummella, seurakunnan kerhotiloissa Laajakalliossa
(osoitteessa Tarutie 1 C) klo 18–20, kysy kokoontumisajat
ryhmän vetäjältä.
Tiedustelut sähköpostitse diabetesperhe.lu@hotmail.fi, tai
040 930 6773/Riina Kanerva.

Vantaa
Perhekerho on avoin kaikille lapsidiabeetikoille, heidän
perheilleen ja läheisilleen. Kerhosta saat vertaistukea,
ymmärrystä, kannustusta ja mahdollisesti uusia ystäviä. Kerhossa on tarjolla pientä välipalaa. Perhekerho
Kide 2/2015

Helsinki
Nykyisten kerhon vetäjien omat lapset ovat kasvaneet jo
niin isoiksi, että tarvitsemme uusia perhekerhon vetäjiä
Helsinkiin. Oletko kiinnostunut vetämään perhekerhoa?
Opastamme alkuun. Ole yhteydessä yhdistykseemme toimisto@psdiabetes.fi.

Liikuntaryhmät
Vesiliikunta
Helsinki, Mäkelänrinteen Uimakeskuksessa, tiistaisin klo
14.10 – 14.40. Ryhmä täynnä, mutta voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja Raija Härönoja 050-323 2035.
Myyrmäki, Myyrmäen uimahalli, maanantaisin 15.00
– 15.30. Tiedustelut Virpi Hildén puhelin. 040 347 5435,
virpi.hilden(at)pp2.inet.fi.
Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 18.30 – 19.00,
hinta 50 euroa/12 krt alkaen 3.2.2015 (ei hiihtolomaviikolla). Ryhmää vetää Minna Tanninen. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marita Lassila,marit.lassila@gmail.com,
puhelin 050 3654 966.

Lentopalloa
PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle sunnuntaisin
klo 17 - 18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa ”pehmo”
-säännöin. Porukassa on 20–75 -vuotiaita naisia ja miehiä.
Tärkeintä on liikkuminen, ei hampaat irvessä pelaaminen.
Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen 040 342 4340.

Asahi
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila (Vantaa) perjantaisin klo 10.00 – 10.30.
Havukosken vanhustentalo, VIRKKULA, Paimentie 4,
tiistaisin kello 9.00 – 9.30.
2015 Tapiolassa alkaa Asahi –kurssi 10 kertaa, Tapiolan
palvelukeskuksessa. Kurssi esitellään Kide 1/2015.
Kide 2/2015

vassilis

kokoontuu Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4
(Tikkurilan neuvolan vieressä). Perhekerhoa vetää Niina
Lammela, puhelin 050 589 6358. Sähköposti vantaaperhekerho@gmail.com Lämpimästi tervetuloa! Kokoontumisajat: 25.2 klo 18-20, 22.3 klo 17-20, 19.4 klo 17-20,
20.5 klo 18-20. Facebookiin on perustettu perhekerholle
oma ryhmä Vantaan D-perhekerho.

Kuntosali
Vantaa: Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa
Karsikkokuja 13 perjantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautua voi Ritva Sarkkiselle puhelin 050 300 2018.
Espoo: Keski-Espoon uimahallin fysioterapiaosaston
kuntosali. Kevään aikana 8.1. – 23.4.2015 kello 17.30 –
19.00. Pari mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumiset marit.
lassila@gmail.com.

Sauvakävely
Löytyisikö joku halukas vetämään sauvakävelyä Espoon
keskuksessa? Voit itse päättää päivän ja kellonajan. Mieluummin kuitenkin illemmalla, jotta halukkaat työssäkäyvät pääsevät mukaan. Ota yhteys marit.lassila@gmail.
com
Yhteistoimintaa yli yhdistysrajojen: Esimerkiksi Espoon Ladulla on tiistaisin klo 14 sauvakävelyryhmät,
jotka lähtevät parittomina viikkoina Espoonlahden uimahallilta ja parillisina viikkoina Tapiolan uimahallilta.
Sauvakävelyä harrastetaan leppoisasti – joten aloittelijatkin ovat tervetulleita mukaan. Ollaan lempeitä itseämme
kohtaan. Tavoitteena on n. tunnin kävely kauniissa maisemissa. Ilmoittaudu mukaan: sipsukoponen@hotmail.
com, puhelin 050 564 9365.
Espoon Ladun Sauvakävelyt seuraavasti, diabeetikot tervetulleita:
Puolarmaarissa maanantaina 14.4. klo 18. Lähtö Akilleksen majalta, sata metriä parkkipaikalta metsään päin.
Tiedustelut Esko Laaksonen puhelin 050 309 7271
Leppävaarassa tiistaina 15.4. klo 18. Lähtö Leppävaaran
urheilupuiston portilta. Tiedustelut Pekka Kinnunen puhelin 040 550 4010. Säävaraus!
Tuomarilassa tiistaina 21.4. klo 18. Lähtö Tuomarilan
juna-asemalta. Tiedustelut Tuija Uusitalo puhelin 050
525 0509.Säävaraus!
Espoonlahdessa Tiistaina 21.4. klo14. Lähtö uimahallin
edestä parittomina viikkoina. Tiedustelut Sipsu Koponen
puhelin 050 564 9365.
Tapiolassa tiistaina 28.4. lähtö klo 14 uimahallin edestä
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Daniil Ryzhkov

Suomenlinnan opastettu kävelykierros

parillisina viikkoina. Tiedustelut Sipsu Koponen puhelin
050 546 9365.

Keilaamaan – ei ikärajaa!
Leppävaara: Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellossa.
Joka viikko torstaisin 12.30 - 14.00. Omakustannehinta
(hallin päivähinta). Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen Jaakko Messala gsm 040 733 4386 tai Lilja
Mitlöhner gsm 040 545 7078.

Retket / matkat
Retki Pihlajasaareen
Lähdemme Pihlajasaareen Merisataman laiturista 11.6.
klo 12.30. Perillä tutustumme ympäristöön. Lopuksi
poikkeamme kahville seurustelun merkeissä.
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä Raija Härönojalle 050
323 2035

Retki Kaunissaareen
Teemme retken Kaunissaareen jonne laiva lähtee Kalkkihiekantorilta( Vuosaari) 18.8. klo 11.00
Perillä vietämme aikaa seurustellen ja kahvia juoden ym.
Ilmoittautumiset 12.8 mennessä Raija Härönojalle 050
323 2035

Teatteriretki Lahteen
Musikaali Chicago Lahden kaupungin teatterissa 9.5
klo 13.00, Hinta n. 65,00 riippuen lähtijä määrästä (voi
pienentyä). Kivistön bussilla lähtö Kiasman edestä. klo
10.30. Aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia.
Ilmoittautumisaika on päättynyt mutta voit tiedustella
vapaita paikkoja Raija Härönoja 050 323 2035.
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Espoon paikallisosasto järjestää Suomenlinnassa opastetun kävelykierroksen lauantaina 23.5.2015 alkaen klo
12.00 lauttarannasta Suomenlinnan puolella (HSL:n lautalla). Kierroksen kesto noin 1½ tuntia.
Koska opastus on ulkona, muistakaa pukeutua sään
mukaisesti. Alustavasti paikkoja on varattu 18 aikuista
(18 nopeinta varausta). Sitovat varaukset tehtävä Marita Lassilalle esim. s-posti marit.lassila@gmail.com su
3.5.2015 mennessä.

Risteily Bengtskärin majakalle
Espoon paikallisosasto järjestää risteilyn Bengtskärin majakkaan 15.8.2015. Lähtö Hangon Itäsatamasta klo 11.00
Marine Linesin aluksella. Pyrimme sopimaan kimppakyytejä Hankoon.
Bengtskärin majakka on Pohjoismaiden korkein majakka. Valo syttyi ensimmäistä kertaa joulukuussa vuonna 1906. Majakka sijaitsee 15 meripeninkulmaa Hangosta
lounaaseen. Lisätietoja: www.bengtskär.fi
Risteilyhinnat: Aikuiset 58€, lapset (4-14) 25€, alle 4 -v
lapset ilmaiseksi. Lipun hintaan sisältyy majakkasaaren
maihinnousumaksu (aikuiset 8 € ja lapset 4 €), opastus,
sekä kevyt lounas menomatkalla (Lohikeitto).
Aikataulu: Lähtö Hangon Itäsatamasta 15.8.2015. Lähtö
Bengtskäriin klo 11.00, Bengtskär klo 12.30, lähtö Hankoon klo 15.00, Perillä Hangossa klo 16.30. Risteilyn kesto on n. 5 ½ h. Aikataulu viitteellinen.
Alustavasti paikkoja on varattu 25. Sitovat varaukset
tehtävä Marita Lassilalle (s-posti marit.lassila@gmail.
com) toukokuun loppuun (su 31.5.2015) mennessä. Lasku tulee kotiin ja maksuaika on kaksi viikkoa (Espoon
alueosasto kustantaa espoolaiselle jäsenelle tietyn osan
matkasta, riippuu osallistujien määrästä).

Villiruokatapahtuma
Kirkkonummella la 23.5.2015 aamupäivällä. Tapahtumasta tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla toukokuun alussa. Tapahtuman järjestää Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen Kirkkonummen alueosasto, yhteyshenkilö Päivi Parviainen, puh.
040 591 5000, paivi.parviainen@kolumbus.fi.
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fi tai lomakkeella www.psdiabetes.fi > tapahtumat, 18.8.
mennessä.

Muuta
Muutoskurssi
Oletko tekemässä muutosta liikkumiseen, omahoitoon,
stressin vähentämiseen, syömiseen tai johonkin muuhun
asiaan, joka liittyy diabeteksen hoitoon? Tai oletko riskissä sairastua 2-tyypin diabetekseen?
Tule mukaan Muutoskurssille! Viiden kerran kurssilla
käydään läpi muutoksen vaiheita teoriassa ja käytännössä. Ohjattujen harjoitusten avulla etsitään ja kokeillaan
itselle sopivia tapoja tehdä muutoksia. Vertaisryhmässä
saat myös tukea ja vinkkejä matkan varrella. Ohjaajana
Piia Laine (tradenomi, lähihoitaja, työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja).
Muutoskurssi kokoontuu klo 13 – 15 maanantaisin 7.9.,
14.9., 21.9., 5.10 ja 19.10.2015.
Hinta ei-jäsenille 100e, jäsenille 30e. Ryhmä kokoontuu
PSDY:n toimitiloissa, os. Malminkatu 24 D.
Ilmoittautumiset sähköpostilla toimisto@psdiabetes.

Tulossa syksyllä 2015:
Insuliinipumpputapahtumia
Vastauksia ja keskustelua esimerkiksi näistä aiheista:
Millaista on elää pumpun kanssa? Miten saada pumpun
käytöstä kaikki mahdollinen irti? Miten toimia pumpun
kanssa eri tilanteissa ja lämpötiloissa?

Makukoulu diabeteslasten perheille:
Iltaan kuuluu pieni teoreettinen tietoisku siitä, miten totumme uusiin makuihin ja mitä erilaisia keinoja meillä
on siihen käytettävissämme. Mietimme ja testaamme
makuja myös käytännössä! Painopiste makukoululla on
kasvisten lisäämisessä ruokavalioon, mutta prosessi toimii samalla tavalla myös muiden makujen kohdalla tai
esimerkiksi suolan määrää ruuasta vähennettäessä.

Yksilöllistä ravitsemusneuvontaa

O

len Heli Salmenius-Suominen,
maisterivaiheen ravitsemustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta.
Tavoitteenani on valmistua elintarviketieteiden maisteriksi reilun vuoden
kuluttua.
Olen aloittamassa toukokuun alusta kolmen kuukauden työharjoittelujakson Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksessä.
Aikaisemmalta koulutukseltani
olen terveydenhoitaja ja ennen opintojen aloittamista työskentelin työterveyshoitajana.
Työssäni näin ruokavalion ja elintapojen konkreettisen merkityksen
hyvinvointiin ja terveyteen ja sitä
kautta kiinnostuin ravitsemustieteiden opiskelusta.
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kentelemään monipuolisessa asiakastyössä vauvasta vaariin. Tärkeää on
mielestäni asiakaslähtöisyys eli ihmisten yksilöllisten tarpeiden ja ominaisuuksien huomioiminen.
Odotan mielenkiinnolla ja innolla
työskentelyä Diabetesyhdistyksessä
ja toivon tapaavani mahdollisimman
paljon yhdistyksen jäseniä ravitsemus- ja elämäntapa-asioiden merkeissä. Tule juttelemaan asiasta ja sen
vierestä!
Olen myös innokas ruoanlaittaja ja
terveellisyyden lisäksi pidän tärkeänä sitä, että ruoan tulee olla maukasta ja syömisestä tulee nauttia.
Aikaisemman työkokemuksen ja
opintojen pohjalta olen tottunut työs-

Heli aloittaa yhdistyksessä toukokuun alusta. Hänelle voi varata aikoja henkilökohtaiseen ravitsemusneuvontaan. Se on jäsenille veloitukseton. Soita ja varaa aika numerosta
010 231 9400.
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Diabetesvastaanotto
Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa
Malminkatu 24 D 38 (sisäpiha), 00100 Helsinki.

Vastaanoton yhteydessä toimii myös pääkaupunkiseudun kattavin diabetestarvikkeiden myymälä.
Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä. Ota jäsenkorttisi mukaan.

Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb), verensokeri (B-gluk), pitkäaikainen
verensokeri (HbA1c), tulehdusarvot (CRP), kolesterolipaketti – ravinnotta (kokonaiskol., HDL, LDL, trigly.)
• Albumiini/kreatiniini-suhde aamuvirtsasta munuaissairauden määrittämiseen
• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Riitta Linnanmäki-Rinne, diabeteshoitaja
Diabeteshoitajan vastaanotto yhdistyksessä ajanvarauksella. Luennot diabeteksesta, diabeetikoiden neuvonta ja ohjaus ovat keskeinen osa työtäni. Ota reilusti
yhteyttä, niin katsotaan mitä asialle on tehtävissä.
Tilauksesta diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa
ja ohjausta diabeteksen ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja/tai sen hoidosta. Sopimuksen mukaan.
Lisätietoja suorasta numerostani 010 231 9401 tai
toimisto 010 231 9400. Sähköposti dh@psdiabetes.fi

Erikoislääkärit yhdistyksen vastaanotolla
Markku Saraheimo

Ilkka Vauhkonen

LT, diabetologi, sisätautien
erikoislääkäri
• nuoruusikä diabeetikoilla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes

LT, dosentti, endokrinologi
• diabeteksen erityispätevyys.
Ilkka väitteli lääketieteen tohtoriksi
vuonna 2001 aiheenaan ”Varhaiset
sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
tyypin 2 diabeteksessa”. Vuonna
2008 hänet nimitettiin endokrinologian dosentiksi.
Ilkalla on lisäksi diabeteksen hoidon erityispätevyys
ja noin 20 vuoden kliininen kokemus sekä tyypin 1
että tyypin 2 diabeteksen hoidosta.

Klas Winell
LL, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Väitteli 2013 aiheesta ”Diabeteksen
aiheuttamat sydän- ja verisuonisairaudet”

Tero Saukkonen
Lastentautien erikoislääkäri,
diabetologi, dosentti
• lasten ja nuorten diabetes
Teron vastaanotolle ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret.
Hänen kanssaan voi keskustella
ajankohtaisista hoidon ongelmista tai tulla pitkäaikaisempaan seurantaan.
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Heidi Luotolahti
sisätautien erikoislääkäri
Heidi on erikoistunut muun muassa
lihavuushoitoihin ja vaikeaan diabetekseen.

Johan Eriksson
LKT, sisätautien- ja yleislääketieteen
erikoislääkäri
Johanilla on pitkä kliininen kokemus
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoidosta.
Kide 2/2015

Kaikki vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot

puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446
Psykoterapia
Terapiamuotona on voimavara- ja ratkaisukeskeinen
terapia, jossa käsitellään yleisiä elämän ongelmia:
masennus, pelot, kriisitilanteet, jännitys, vaikeat
elämäntilanteet jne.
Psykoterapeutti Riitta Rauhala on kognitiivisessa
terapiakoulutuksessa. Hän on Kelan hyväksymä eli
kävijät voivat saada psykoterapiaan tukea Kelan
kuntoutusvaroista.
Vastaanottoajat ovat pääosin klo 16 jälkeen ja
yksi käynti kestää 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan
erikseen.

Jalkaterapeutti
Onko sinulla
• kipuja jalkaterissä, polvissa, lonkassa?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat, tai muu jalkaterän
virheasento?
• kovettumia, känsiä, kuiva iho kantapäissä?
• diabeetikon vuositarkastus edessä?
• halu tietää, miten jalkapohjasi kuormittuvat?
• liikerajoituksia tai lihasheikkoutta alaraajoissa?
• lihakset jumissa?
• kysymyksiä oikeanlaisista kengistä?
• tarve yksilöllisille pohjallisille?
Jos on sinulla on jokin yllä mainituista, varaa aika
jalkaterapeutti Joni Niemiselle.

Ravitsemusterapeutti
•
•
•
•
•
•

ongelmia painonhallinnassa?
korkea kolesteroli?
munuaisten vajaatoimintaa?
syömishäiriö?
ruoka-aineallergia?
heittelevätkö verensokeriarvosi hurjasti?

TARJA HARTMAN

Ravitsemusterapiasta on apua muun muassa näissä
ongelmissa. Ruokavalion suunnittelu auttaa myös
verensokeritasapainon hallinnassa.
Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund
antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistieoa, myös ruotsiksi. Vastaanotot sopimuksen mukaan.

Kide 2/2015
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
Puh. 010 231 9400
Sähköposti: toimisto@psdiabetes.fi
tai laskutus@psdiabetes.fi
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Diabetesmyymälä

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
• näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
• hopea-, varvas- ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja

Tarjouksessa
välipalapatukat
kevään ja kesän
rientoihin

• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja
• verenpainemittareita
• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta
sekä ruokaohjeita
• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia,
mm. omaseurantavihkoja
Opastamme myös tarvittaessa
tuotteiden käytössä.
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Myymälän aukioloajat
maanantai 10–16
tiistai 10–17
keskiviikko 10–16
torstai 10–15
perjantai 10–14
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Terveydenhuollon ammattilaisten ja
diabeetikoiden näkemykset eroavat

diabeetikoista kertoi terveydenhuollon
ammattilaisten kysyvän heiltä siitä, miten
diabetes vaikuttaa heidän elämäänsä*

terveydenhuollon ammattilaisista sanoi
kysyvänsä potilailtaan, kuinka diabetes
vaikuttaa heidän elämäänsä**

DAWN2 on kaikkien aikojen suurin kansainvälinen tutkimus, jolla on selvitetty diabeteksen vaikutuksia potilaan elämään
ja erityisesti sairauden psykososiaalisia ulottuvuuksia hoidon kehittämiseksi. Ensimmäistä kertaa diabetesta sairastavien ja
terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi on kuultu myös diabetesta sairastavan läheisiä. Kansainvälinen tutkimus osoittaa,
että diabeteksen hoidossa ei ole otettu riittävästi huomioon kuormaa, jonka sairaus aiheuttaa diabetesta sairastavan
läheisille.

Oletko Sinä muistanut tuoda omalla lääkärikäynnilläsi esiin, miten diabetes
vaikuttaa mielialaasi tai vaikkapa työssä jaksamiseen? Muista ottaa myös nämä asiat
puheeksi seuraavalla kerralla, kun tapaat omaa hoitajaa tai lääkäriä.
Me Novo Nordiskilla teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, päättäjien ja järjestöjen kanssa tiedon lisäämiseksi
diabeteksesta sairautena ja sen vaikutuksista yksilölle sekä yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle. Yhteistyön kautta meillä
on mahdollisuus edistää diabeteksen ennaltaehkäisyä, sairauden varhaista diagnosointia sekä hyvää diabeteksen hoitoa
Suomessa.
Lue lisää:
www.novonordisk.fi
www.diabetesfoorumi.fi

*PACIC-DSF, Patient Assessment of Chronic Illness Care–DAWN Short Form;
**HCP-PACIC-DSF, Healthcare Professional–Patient Assessment of Chronic Illness Care–DAWN Short Form
Nicolucci A, ym. Diabet Med 2013;30:767–77;
Holt RIG, ym. Diabet Med 2013;30:789–98
DAWN2™ Study © 2013 Novo Nordisk A/S. All rights reserved
http://www.dawnstudy.com/dawn2/dawn2.asp

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
29.4.2015 kello 17.00 – 20.00 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, osoitteessa
Salomonkatu 21 B, 00100 HELSINKI.
Kokouksessa käsitellään kaikki kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.
Säännöt on nähtävissä http://www.psdiabetes.fi/87
Kokoukseen tultaessa esitetään jäsenkortti vuodelta 2015 ja henkilöllisyystodistus.
Mikäli jäsenkorttia ei jostain syystä ole, niin henkilöllisyystodistus riittää.
Esityslista:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä
toimi- ja tilikaudelta
8. Tilintarkastajien kertomuksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
Tervetuloa kokoukseen, kahvitarjoilu!
Hallitus

