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ääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n (PSDY)
hallitus kokoontuu kesäntauon jälkeen pohtimaan keinoja yhdistyksen, diabeetikkojen ja heidän
läheistensä olojen parantamiseksi. Toivottavasti loman jälkeen olemme virkeitä ja latautuneita kehittämään yhdistyksen toimintaa.
Keväällä 24.5.2015 pidettiin Tampereella Diabetesliiton kokous, jossa valittiin liitolle hallitus. Kerron
kokouksesta oman näkemykseni pohjalta.
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n hallitus
oli esittänyt yhdistykselle yhtä hallituspaikkaa liiton
hallitukseen. Hallitus valitsi yksimielisesti ehdokkaaksemme istuvan puheenjohtajan, Pentti Lammin.
Yhdistyksellämme ei ole viime vuosien aikana ollut
omaa edustajaa Diabetesliiton hallituksessa.
Vaalilautakunta, joka valitsee hallitusehdokkaat
Diabetesliiton yhdistyskokoukselle, ei esittänyt tänäkään vuonna PSDY:lle hallituspaikkaa. Tämä oli suuri
pettymys. Vaalilautakunta ei juuri perustele kannanottojaan.
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Hoitosuunnitelma auttaa sitoutumaan

hdistyksemme hallitusta ihmetytti myös se, että
liiton säännöissä sanotaan parissakin kohtaa,
että liiton jäseniä ovat yhdistykset. Tuntuu kovin merkilliseltä, että yhdistyksen yksittäiset jäsenet, ilman
yhdistyksen hallituksen tukea, voivat ilmoittautua
liiton hallitusehdokkaiksi, ja vaalilautakunta vielä hyväksyy heidät ehdokkaiksi.
Tämä hajauttaa kenttää ja tekee arvottomaksi yhdistyksen hallituksen esityksen yhdestä yksimielisestä
ehdokkaasta. Esimerkiksi eduskuntaryhmissä puolueet eivät yleensä hyvillä mielin katso tällaisia tekoja.
Liiton entisen toimitusjohtajan aikana vallitsi, minulle tuntemattomista syistä, jonkinlainen ”jääkausi”
liiton ja yhdistyksemme suhteissa. Se ei ole vielä nykyisenkään toiminnanjohtajan aikana väistynyt. Tämä
on valitettava tosiasia.
Sen sijaan liitto on pyrkinyt vaikuttamaan suoraan
yhdistyksemme toimintaan ja pyrkii ohjaamaan yhdistyksemme tekemään heille syystä tai toisesta mieluisia ratkaisuja, ja on siinä jopa jossain määrin onnistunut.

Hätätilannetuote tuo mielenrauhaa arkeen
Uutistarjotin
Tapahtumat
Diabetesneuvola

KIDE
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Puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446
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oinen epäkohta toiminnassa liiton kanssa on
yhdistyksemme äänioikeus liiton kokouksissa.
Osuutemme Diabetesliiton jäsenistä on noin 14 %,
mutta ääniosuutemme liiton kokouksissa on noin
seitsemän prosenttia. Yhdistyksemme tulee esittämään liiton sääntöihin muutoksen, jossa yhdistyksemme saa jäsenmäärään perustuvan ääniosuuden.
Syistä joita en tunne, liitossa ei ole voimassa niin
sanottu ”yksi mies, yksi ääni” -periaate. Mielestämme
liiton tulisi muuttaa sääntönsä tasa-arvoisiksi. Jäsenmäärällämme maksamme liitolle jäsenmaksuja runsaat 50 000 euroa, noin 25 000 euroa liikaa verrattuna
äänimääräämme.
Äänestysleikkurin vuoksi yhdistyksemme jäsenistä
noin puolella ei ole äänioikeutta. Suurimpana yksittäisenä yhdistyksenä haluamme oikeudenmukaisen
kohtelun myös Diabetesliitossa ja äänemme kuuluviin. Olemme yhteisellä asialla, ajamassa diabeetikoiden etuja.

T

oivon, että syyskausi sujuu hyvin. Ensi vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarviot ovat työn
alla ja tavoitteena on tarjota entistä enemmän toimintaa jäsenillemme.
Vuosikokous on yhdistyksemme ylin päättävä elin,
ja toivon jäsenten osallistuvan marraskuussa aktiivisesti kokoukseen. Siinä asiat päätetään ja valitaan
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
uudet jäsenet.
Hyvää syksyä!
Pentti Lammi
puheenjohtaja
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KARI KORTELAINEN
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Pysyvä elämäntapamuutos

rennosti syömällä
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Turha laihduttaminen ja epäonnistuneet laihdutusyritykset
voivat lisätä terveydellisiä riskejä. Pelkän laihdutuksen sijaan
kannattaakin tähdätä pysyvään elämäntapamuutokseen.
➜
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takaisin tai jopa yli aikaisemman
lukeman.
Ruokavalion muutoksissa kannattaa lähteä liikkeelle omien mieltymysten pohjalta, jotta niistä saa
mahdollisimman pysyviä. Hyvä
ruokavaliomuutos on sellainen,
jota jaksaa toteuttaa vielä vuosienkin kuluttua.
Sellaisia muutoksia ei kannata
lähteä toteuttamaan, jotka tuntuvat
liian hankalilta, vaikeilta tai eivät
istu omaan ruokavalioon. Hyvä
muutosvauhti on esimerkiksi yksi
uusi muutos kuukaudessa.
Terveellisyyden ohella tärkeää on
ruoan maku ja sen nautittavuus.
Hyvä ruokavalio ei rajoita turhaan
eikä tee elämästä liian hankalaa.
Hyvässä ruokavaliossa on riittävästi joustoa. Pääosin se sisältää laadukkaita, ravitsevia ja terveellisiä
ruoka-aineita, mutta jokaisen suupalan ei tarvitse olla superterveellinen.
Ehdottomat kiellot eivät yleensä
toimi, koska mielihalut eivät poistu
pelkällä rajoittamisella ja itsekurilla. Päinvastoin, ehdottomat kiellot
lisäävät mielitekoja.

Tavoitteena
pysyvä muutos

Nälkää hallitaan
ateriarytmillä

Pysyvät elämäntapamuutokset ovat
ainoa keino hallita painoa. Ruokavalion laadun tulee muuttua paremmaksi. Mikäli painonpudotuksen
jälkeen palataan vanhoihin elintapoihin, paino nousee väistämättä

Nälänhallinnassa pääosassa on
säännöllinen ateriarytmi. Se on
keskeinen osa pysyvää painonhallintaa. Yleensä keho jaksaa parhaiten silloin, kun se saa tasaisesti
energiaa pitkin päivää.
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Monille sopii ateriarytmi, johon
kuuluvat aamupala, lounas ja päivällinen sekä tarvittaessa 1–2 välipalaa. Aterioiden välille olisi hyvä
jäädä noin 3–5 tuntia, jolloin ruoansulatuselimistö saa levätä.
Tasainen ateriarytmi huolehtii
siitä, ettei nälkä ei pääse kasvamaan liian isoksi. Väärä ateriarytmi johtaa yleensä iltaan painottuvaan syömiseen, jolloin syödään
helposti liikaa.
Ei riitä, että jotain pientä syödään tasaisin väliajoin, vaan pitää
syödä riittävästi etenkin aamulla ja
lounaalla, jotta nälkä ei kasva iltaa
kohden liian suureksi. Tasainen ja
riittävä syöminen päivällä auttaa
hillitsemään makeanhimoa iltaisin.
Huono ateriarytmi johtaa helposti
mielitekosyömiseen.

Syö vatsa täyteen
Itselle tulisi uskaltaa antaa lupa
syödä itsensä kylläiseksi aterioilla. Silloin tulee syötyä vähemmän
kuin tilanteessa, jossa tiukasti yrittää kontrolloida syömistä.
Tätä havaintoa tukevat myös tutkimukset. Tiukka kontrollointi ja
yritys tietoisesti hallita syömisen
määrää sekoittavat luonnollisen
nälänhallinnan, mikä vaikeuttaa
painonhallinnan onnistumista.
Luonnollisen nälänhallinnan tehtävänä on kertoa nälästä ja kylläisyydestä. Sen avulla ihminen pysyy
toimintakykyisenä ja kohtuullisen
hoikkana (ei alipainoisena).
Kide 3/2015

kari kortelainen

T

ässä artikkelissa käyn
läpi tutkimustiedon valossa muutamia omasta
mielestäni keskeisimpiä
tekijöitä pysyvän painonhallinnan
kannalta. Niistä tärkeimpänä tekijänä nostan esille rennon asenteen
syömiseen liittyen.
Terveydenhoitajana työskennel
lessäni huomasin käytännössä,
kuinka vaikeaa on pysyvästi pudottaa painoa ja muuttaa elintapoja.
Monissa tarjolla olevissa ohjeissa ja neuvoissa on paljon korjaamisen varaa. Painonpudotukseen
on liittynyt nälkää, kurjaa oloa,
syyllisyyttä, painon jojoilua ja ahdistusta.
Ravitsemustieteen opintojen
myötä olen löytänyt hieman toisenlaisen näkökulman painonhallintaan. Siihen ei liity pitkää kiellettyjen ruokien listaa, tiukkaa rajoittamista, nälkää ja stressiä syömisestä.
Päinvastoin, tavoitteena on rennosti nauttia terveellisestä ja monipuolisesta ruoasta ja siinä sivussa
onnistua pysyvässä painonhallinnassa ilman terveydellisiä riskejä.
Eikö kuulostakin mahtavalta?

Jos luonnollinen nälänhallinta ei
toimi, syödään helposti liikaa, syntyy ruokahimoja ja jopa ahmimista.
Rento syöminen yhdistettynä hyvään ja terveelliseen ruokavalioon
auttaa painonhallinnassa.

Puoli kiloa päivässä
Kasvisten, hedelmien ja marjojen
käytön lisääminen on noussut keskeisimmäksi tekijäksi useissa erilaisissa painonhallintaa edistävissä
ruokavalioissa.
Niiden vaikutus perustuu siihen,
että ihmiselle on ominaista syödä
joka päivä grammoissa tai litroissa
mitattuna sama määrä ruokaa. Ne
toimivat siis erinomaisesti ruokavalion energiatiheyden alentajina,
Kide 3/2015

Energian saanti
ja kulutus
pitää saada
tasapainoon.

koska mukaan ei mahdu enää aikaisempia määriä energiapitoisempia ruokia. Painonhallinnassahan
oleellisena tekijänä on energiansaannin ja kulutuksen tasapaino.
Kasviksia, hedelmiä ja marjoja
tulisi mahdollisimman värikkäästi
nauttia vähintään viisi kourallista,
noin puoli kiloa päivässä. Tämä
tulee helposti täyteen kun erilaisia
kasviksia, hedelmiä tai marjoja syödään joka aterialla.
Painonhallintaa ja terveyttä edistävässä ruokavaliossa oleellista on
kasvisten lisäksi monipuolisuus.

Syyllisyydestä kohtuuteen
Yksittäisistä ruoka-aineista painonhallinnan kannalta erityisen hanka-
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tarja hartman

On ihan ok syödä
satunnaisesti
herkkuja ja tehdä
se silloin hyvällä
omatunnolla.

lia ovat energiapitoiset juomat sekä
päivittäin nautitut suolaiset ja makeat herkut. Niiden käytössä tulisi
tavoitella kohtuutta, joka monelle
tuntuu ehkä hankalalta ajatukselta,
mutta johon on täysin mahdollista
päästä.
Säännöllinen ateriarytmi auttaa
kohtuuden löytymisessä. Siinä voi
auttaa myös eroon pääsy herkkujen syöntiin liittyvästä syyllisyydestä. On ihan ok syödä satunnaisesti
herkkuja ja tehdä se silloin hyvällä
omatunnolla.
Tutkimusten mukaan syyllisyyden tunteen kokeminen herkkujen
syömisen yhteydessä näyttäisi olevan yhteydessä epäonnistuneeseen
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painonhallintaan. Siinä onnistuu
todennäköisemmin henkilö, joka
herkuttelee ilman syyllisyyttä.

Tiedostava syöminen
Tiedostava syöminen (mindful eating) tarkoittaa huomion kiinnittämistä ruokailuun. Tiedostava syöjä
ei syö ajattelematta tai huomaamatta eikä mielettömiä määriä.
Tiedostamaton syöjä syö helposti
vaikka ei ole nälkä, tekee huonompia valintoja ruoan suhteen, käyttää ruokaa olon helpottamiseen tai
saadakseen mielihyvää.
Tiedostavaan syömiseen kuuluu
luonnollinen kyky nauttia ruoan
tuomasta mielihyvästä. Tiedos-

tava syöjä käyttää näkö-, haju- ja
makuaistiaan tehokkaasti tunnustellessaan ruoan ominaisuuksia ja
nauttii siitä. Huomio on ruoassa,
ei esimerkiksi televisiossa.
Tietoisemmaksi syöjäksi voi harjoitella. Ruokailutilanne kannattaa
rauhoittaa ja opetella syömään nälän ja kylläisyyden mukaan, kehoa
ja sen tarpeita kuunnellen.
Erityisen hyvä olisi tunnistaa niitä tekijöitä, jotka tarpeettomasti lisäävät syömistä, esimerkiksi tietyt
tunteet, tilanteet, tavat, tapahtumat
tai tietyt ruoat.
Tiedostavaan syömiseen liittyy
myös kiinteästi ajatus siitä, että
syöminen on joustavaa ja suhde
Kide 3/2015

ruokaan on vaivaton, rento ja kunnioittava.

Voimaa muutokseen
Painonhallinnassa on oleellista
muistaa kuinka paljon muut tekijät kuin syöminen vaikuttavat painoon. Tärkeitä asioita ovat oma
jaksaminen, kyky kohdata vaikeuksia ja unen määrä.
Onnistunut painonhallinta vaatii
paljon motivaatiota, voimavaroja
ja omaa toimintaa asian eteen. Toimintaan liittyy oman käyttäytymisen tiedostamista, tavoitteellisuutta
sekä ruokailutottumusten muuttamista.
Painonhallinnassa onnistumiKide 3/2015

nen edellyttää myös tietoisuutta
siitä, että kysymys on elinikäisestä
toiminnasta. Pitää myös ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja luottaa
omiin kykyihin.
Mielihyvä ja tyytyväinen olo
edistävät painonhallintaa, ja siihen nimenomaan rennommalla
syömisellä pyritään. Liiasta syömiseen liittyvästä kielteisyydestä tulisi
päästä eroon.
On kiehtovaa, että rento syöminen hillitsee ruokahalua, vähentää
ahmimista ja ennen kaikkea edistää
painonhallinnan onnistumista.
Syömistottumusten muutokset
ja uusien syömistapojen opettelu
– jotka lopulta johtavat painonlaskuun ja hallintaan – tapahtuvat
hitaasti. Kysymyksessä ovat PYSYVÄT elämäntavat. Siksi tarvitaan
kärsivällisyyttä.
Heli Salmenius-Suominen
w
Kirjoittaja on maisterivaiheen ravitsemustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on terveyden- ja sairaanhoitaja. Heli on suorittamassa opintoihin
liittyvää työharjoittelua Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksessä.
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Ylipaino ja lihavuus

Y

lisäävät jalkavaivoja

Ylipaino on yhteydessä moniin jalkojen kiputiloihin.
Siksi painoa pitäisi tarkkailla koko elämän ajan.

lipainosta on tullut maailmanlaajuinen terveysongelma, jonka hoitoon pyritään panostamaan jatkuvasti entistä enemmän resursseja. Yli puolet
suomalaisista aikuisista ylittää normaalipainon rajat ja merkittävästi
lihavia on noin 20 %. Kouluikäisistä
lapsista joka neljäs on ylipainoinen.
Ylipainon ja lihavuuden terveysriskit erilaisiin sairauksiin kuten
diabetekseen ja aineenvaihduntasairauksiin liittyen tiedetään tänä
päivänä varsin hyvin. Ylipainon ja
lihavuuden merkityksestä jalkavaivoihin on puolestaan suhteellisen
vähän kirjoitettu lehdissä.

hin. Tutkimukset osoittavat muun
muassa yhteyden alaselän, polven,
nilkan ja jalkaterän alueen nivel- ja
jänneongelmiin.
Tutkijat ovat huomanneet ylipainon ja kohonneen rasvamassan
lisäävän jalkapohjaan kohdistuvaa
painetta ja muuttavan jalkaterän
asentoa matalakaarisemmaksi.
Näitä seikkoja pidetään tällä hetkellä selittävinä tekijöinä, miksi
ylipaino on yhteydessä niin moniin
kiputiloihin.
Sen lisäksi ylipaino lisää kuormitusta painoa kantaville nivelille ja
lihaksille ja tätä kautta altistaa kiputiloille.

Epätarkka indeksi

Alku jo lapsuudessa

Painoa mitataan yleisesti BMI:n
(body mass index) avulla, jossa lasketaan henkilön painon suhde pituuteen. Tästä saadaan BMI-arvo,
joka normaalipainoisilla on alle 25.
Ylipainoksi/lieväksi lihavuudeksi
lasketaan BMI 25–30 ja merkittäväksi lihavuudeksi 30–35. Ikääntyneillä normaalit BMI-arvot ovat
hieman korkeammat.
BMI ei kuitenkaan ole täydellinen mittari, sillä se ei ota huomioon kehonkoostumusta. Yleensä
ottaen urheilijoilla ja lihaksikkailla
ihmisillä BMI ei toimi järkevänä
mittarina, koska lihasmassa nostaa
BMI-arvoa.

Ihmisten tulisi kiinnittää huomiota
painoonsa koko elämänsä ajan, sillä
ongelmat alkavat syntyä jo lapsuudessa.
Ylipainoisilla lapsilla ilmenee
normaalipainoisia lapsia enemmän
kipuja alaraajoissa. Lisäksi lapsuuden ylipainolla on huomattu olevan
yhteys aikuisiän jalkojen virheasentoihin kuten esimerkiksi pihtipolviin.
Monesti jo verrattain pienellä
painonpudotuksella saadaan helpotusta kipuihin sekä parannettua
terveyttä. Itse kannatan painonpudotuskeinona pysyviä elämäntapamuutoksia ruokavalion ja liikunnan suhteen. Näin paino saadaan
pysymään sopivana jatkossakin.
Joni Nieminen
Jalkaterapeutti

Joni Nieminen

Kivut lisääntyvät
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Kohonneen rasvamassan, ylipainon ja varsinkin merkittävän lihavuuden on tutkimuksissa todettu
lisäävän riskiä erilaisiin kiputiloiKide 3/2015
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Brad Collis

Lihavuusongelma paisuu
kehittyvissä maissa väestön
siirtyessä maalta kaupunkeihin
siisteihin sisätöihin. Riisin istuttajia
Kamputseassa.

V

Lihavuuden

aikkakin lihavuuden
kasvussa on tällä hetkellä Suomessa tasanne,
ajan myötä lihavuuden
mukanaan tuomat haitalliset terveysvaikutukset näkyvät myös terveydenhuollon kustannuksissa ja
tuottavuuden laskuna.
Painon kasvaessa lisääntyvät myös
terveydelliset ongelmat. Yhteys löytyy myös nopeasti yleistyvän tyypin

taakka kasvaa

Ylipaino ja lihavuus ovat kasvava maailmanlaajuinen ongelma.
Sen suurin syy on elintapojen muutos.
12
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2 diabeteksen ja voimakkaan painonnousun väliltä, akatemiatutkija,
Turun yliopiston dosentti Kirsi Virtanen sanoo.
Hänen mukaansa myös ylimääräisen rasvan sijainnilla on suuri
merkitys.
– Ylipaino liitetään tavallisesti
lisääntyneeseen valkoisen rasvakudoksen määrään, mutta rasvan
sijainti vaikuttaa diabetesriskiin.

Etenkin rasvan lisääntymisen vatsaontelon sisällä ja maksan rasvaisuuden tiedetään olevan yhteydessä lisääntyneeseen riskiin.
Diabetes ei suinkaan ole ainoa
sairaus, jota ylipaino edistää. Myös
riski sairastua esimerkiksi korkeaan verenpaineeseen yli kolminkertaistuu. Kohonnut verenpaine
lisää puolestaan riskiä aivohalvaukseen tai sydäninfarktiin. Lisänä ➜
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tulevat myös erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.

Välipysähdys?
THL:n tutkimusprofessori Markku
Peltosen mukaan asiat eivät kuitenkaan ole menneet kaikilla rintamilla huonompaan suuntaan.
– Kaikki lihavuuteen liittyvät sairaudet eivät ole toistaiseksi yleistyneet niin nopeasti kuin olisi voinut
odottaa. Esimerkiksi diabetes on
yleistynyt, mutta samaan aikaan
sydän- ja verisuonisairaudet ovat
työikäisessä väestössä vähentyneet
merkittävästi.
Peltosen mukaan monien kansantautien vuosikymmeniä jatkunut myönteinen kehitys saattaa
päättyä, jos lihavuusongelmaa ei
saada haltuun.
Ylipainon ja lihavuuden mukanaan tuomat ongelmat näkyvät
kaikkialla maailmassa koko ajan
kasvavina haittoina. Ne heikentävät
sekä lihavuudesta kärsivän yksittäisen henkilön elämänlaatua että yhteiskunnan toimintakykyä.

Istumatyö ja liikaa ruokaa
Ylipaino ja lihavuus syntyvät siitä, kun kehoon kertyy enemmän
energiaa kuin se kuluttaa. Ylimääräinen energia varastoituu rasvakudoksena.
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Yksittäisten ihmisten kohdalla
vaikutusta on myös perimällä: jotkut ihmiset ovat herkempiä lihomaan kuin toiset, vaikka muut ympäristötekijät olisivat samanlaiset.
Lihomista voi edistää myös esimerkiksi stressi, vähäinen yöuni
sekä erilaiset psyyken häiriöt kuten
masennus.
Mutta miksi lähes kaikkialla maailmassa liikapaino on yleistynyt jo
kauan?
Yleisellä tasolla suurin vaikutus
on elintapojen muuttumisella. Puhutaan ns. obesinogeenisestä ympäristöstä: ihmiset tekevät entistä
enemmän töitä paikallaan, yleensä
vielä istuen. He liikkuvat usein autolla tai bussilla kävelyn tai pyöräilyn sijaan.
Tämän lisäksi ruoasta saatavien
kalorien määrät ovat nousseet, eli
ihmiset syövät entistä energiapitoisempaa ravintoa ja entistä enemmän.

Painoindeksi antaa suuntaa
Terveydenhuollon yleisesti käyttämä
määritelmä ylipainosta ja lihavuudesta perustuu belgialaisen Adolphe
Quételetin 1800-luvun puolivälissä
kehittämään laskukaavaan, jonka
avulla lasketaan henkilön painoindeksi (Body Mass Index, BMI).
Painoindeksi lasketaan jakamal-

la henkilön paino tämän pituuden
neliöllä:
Tästä kaavasta saadaan henkilölle arvo, jota verrataan yleisesti
käytettyyn taulukkoon, jossa on
määritelty painoindeksin arvojen
merkitykset
Normaalipainon ja lihavuuden
määrittely painoindeksin avulla
Painoindeksin
(BMI) arvo

Kuvaus

18,5–25
25–30
30–35
35–40
Yli 40

Normaalipaino
Ylipaino
Merkittävä lihavuus
Vaikea lihavuus
Sairaalloinen lihavuus
Lähde: Duodecim. Terveyskirjasto

Painoindeksiä voidaan käyttää
täysi-ikäisten painon määrittelyyn,
lapsille se ei sellaisenaan sovi. Tämä
johtuu kasvuvaiheessa olevien lasten ja nuorten kehon suhteiden
muutoksista.
Aina indeksikään ei tietenkään
kerro koko totuutta. On huomioitava myös painon jakautuminen
henkilön kehossa.
Paljon urheilevalla on voinut kasvaa huomattavastikin lihasmassaa,
joka kohottaa painoindeksiä. Henkilö ei silti ole ylipainoinen. Siksi
kannattaa käyttää myös silmiään
kehonsa tarkasteluun.
Joskus painoindeksi kertoo henkilön olevan normaalipainoinen,
Kide 3/2015

Kuva: Steve Jurvetson

Kansantautien myönteinen kehitys voi päättyä,
jollei lihavuusongelmaa saada haltuun.

Yhä suurempi osa työstä tehdään nykyisin istuen. Elektroniikkavalmistusta Foxconnin tehtaalla Kiinassa.

mutta vyötärölle on kertynyt ylimääräistä rasvakudosta. On tärkeää
seurata mihin ylimääräistä rasvaa
kehoon kertyy. Vyötärönympärys
on yhteydessä vatsaontelon sisällä
olevan rasvan määrään.
– Vatsaontelon sisällä, sisäelinten
ympärillä sekä maksakudoksessa
olevan ylimääräisen rasvan on osoitettu lisäävän sairastumisriskiä ja
myös heikentävän diabeteksen hoitotasapainon saavuttamista, Virtanen sanoo.
Mittaa vyötärönympärys asettamalla mittanauha kehon ympäri
lonkkaluun yläpuolella olevan pehmeän kohdan kohdalta. Normaaleina vyötärön ympärysmittoina
pidetään naisilla 90 cm ja miehillä
100 cm mittaa.

Olenko minä lihava?
Painoindeksin normaalipainon
alue on suhteellisen laaja, sillä mitään tarkkaa ihannepainoa ei ole
olemassakaan. Väljät rajat määrittävät alueen, jonka sisällä pysyessä
paino on normaaleissa lukemissa.
Kyselyt kertovat ihmisten usein
Kide 3/2015

tulkitsevan väärin omaa painoaan.
Lihavuustutkijat r.y.:n ja sen eurooppalaisen kattojärjestön European Association for the Study of
Obesityn eli EASO:n eri Euroopan
maissa tekemässä kyselyssä todettiin suuriakin eroja siinä miten ihmiset painonsa näkevät. Omaa painoa aliarvioiva käsitys on yleinen
Suomessakin.
Kyselyyn vastasi hieman yli 2 000
suomalaista, joista 54 % piti itseään
normaalipainoisena, 38 % ylipainoisena ja vain 4 % lihavana. Kuitenkin vastaajien pituus- ja painoarvoista laskettujen painoindeksien
mukaan heistä ylipainoisia oli 33%
ja peräti 24% lihavia.

Normaalistuva ylipaino
Huomattavan moni lihavista ei
miellä kuuluvansa tähän ryhmään.
Lihavista peräti 49% luokitteli itsensä ylipainoiseksi lihavan sijaan.
Ylipaino aletaan ehkä jo osittain
mieltää normaalipainoksi.
Kyselyssä oli havaittavissa myös
sukupuolten välinen ero, naisista
selkeästi useampi (46%) oli nor-

maalipainoinen miehiin verrattuna
(37%). Miehistä selkeästi useampi
(38%) oli ylipainoisia verrattuna
naisiin (29%), mutta lihavien kohdalla erot olivat lähes olemattomia,
miehistä lihavuuden määritelmään
ylsi 24% ja naisista 23%.
Suomalaisetkin aliarvioivat kyselyssä maansa ylipaino-ongelman.
Vastaajat arvioivat maassamme olevan lihavia miehistä 17% ja naisista
16%, mitkä ovat melkoisen paljon
matalampia kuin todelliset luvut.
Dosentti Virtanen suhtautuu varauksin kyselyiden tuloksiin.
- Käsityksemme normaalipainoisuudesta saattaa olla muuttunut ylipainon yleistyessä. Käsitykset muiden ylipainoisuudesta ja omasta
minäkuvasta ovat kuitenkin hyvin
moniulotteisia, ja kysymyksen asettelu ja vaihtoehtojen mahdollisuus
voi osittain johdatella tietyntyyppisiin vastauksiin.

Globaali ongelma
Maailman terveysjärjestön WHO:n
määritelmän mukaan henkilö on
ylipainoinen jos hänen painoin- ➜
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Geoff Peters

Yli 18-vuotiaista maailman ihmisistä
39 % on ylipainoisia ja 13 % lihavia

Korealaista sianvatsaa grillissä Liiallisesti nautittuna se voi kertyä syöjänsä vatsaonteloon.

deksinsä on 25 tai sen ylitse ja lihava, jos hänen painoindeksinsä
on yli 30. Se julkaisee muutamien
vuosien välein raportteja, joista voi
seurata lihavien määrän muutosta maailmassa. Tilastoja tehdään
maittain ja alueittain.
WHO:n tilastojen mukaan lihavuus on yli kaksinkertaistunut
maailmassa vuodesta 1980. Maailmassa oli vuonna 2014 1,9 miljardia ylipainoista ihmistä, heistä arviolta 600 miljoonaa on lihavia.
Yli 18-vuotiaista maailman ihmisistä 39% on siis ylipainoisia ja 13%
on lihavia. Tämän lisäksi WHO arvioi, että maailmassa on peräti 43
miljoonaa ylipainoista tai lihavaa
lasta. Ongelma on siis globaali.
Pieniä positiivisia merkkejä kuitenkin löytyy. Professori Peltosen
mukaan lihavuuden yleistyminen
on hidastunut tai jopa pysähtynyt
Suomessa ja muissa länsimaissa.
Ongelma ei kuitenkaan maailmanlaajuisesti ole poistumassa,
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sillä kehittyvien maiden lihavien
määrä kasvaa jatkuvasti.

Taloudellisia menetyksiä
Ylipainon vaikutuksia taloudelle on
luonnollisestikin kohtalaisen hankala arvioida sillä se on osatekijä
monessakin lääketieteellisessä ongelmassa. Konsulttiyhtiö McKinseyn raportissa vuonna 2014 arvioitiin ylipainon ja lihavuuden vaikutuksia tämän päivän maailman
talouteen verrattuna muihin ihmisen toiminnallaan aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin.
Raportissa todetaan, että ylipainon ja lihavuuden taloudelliset
menetykset ovat jo nyt kolmanneksi merkittävin ihmisen omalla
toiminnallaan negatiivisesti maailman talouteen vaikuttavista tekijöistä.
McKinsey arvioi ylipainon ja lihavuuden aiheuttavat vuosittain
jopa noin 1,8 biljoonan euron menetykset maailman talouteen. Yli-

paino-ongelmaa pahemmin maailman talouteen vaikuttavat vain
tupakointi sekä aseelliset konfliktit
ja asevarustelu (noin 1,9 biljoonaa
euroa molemmat).
Ja vaikka lihavuuden yleistyminen länsimaissa onkin hidastunut,
globaalilla tasolla ongelma kasvaa
yhä. Se siirtyy kehittyviin maihin,
kun niiden talous kasvaa ja ihmiset
muuttavat kaupunkeihin.
Joidenkin arvioiden mukaan jos
ihmisten painon kehitys jatkuu
samanlaisena, maailman väestöstä lähes puolet on ylipainoisia tai
lihavia vuoteen 2030 mennessä.
Tämä ei tietenkään ole toivottavaa
kehitystä.

Altistaa sairauksille
Mikä sitten ylipainossa maksaa
ja aiheuttaa yhteiskunnalle taloudellista taakkaa? Vaikka ylipainon
aiheuttamien terveysongelmien
emotionaalista laskua onkin mahdoton mitata rahassa, aiheutuu
Kide 3/2015

näistä ongelmista myös taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle.
Terveydenhuollon kulut nousevat
johtuen ylipainon ja lihavuuden eri
sairauksille altistavista tekijöistä.
Merkittävin niistä on tyypin 2
diabetes. Jos keski-ikäisen painoindeksi on yli 30, eli ylipainoa
on 12–15 kiloa tai enemmän, riski
sairastua tyypin 2 diabetekseen on
jopa kymmenkertainen normaalipainoiseen verrattuna.
Maailman ylipaino-ongelman
pahentuessa myös tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä nousee.
Heitä arvioidaan olevan jo yli 380
miljoonaa. Diabeteksen yleistyminen näkyy erityisesti kehittyvissä
maissa sekä entistä nuoremmilla.
Myös esimerkiksi verisuoniston
sairauksien riski on lihavilla moninkertainen. Lisäksi tulevat muut
kohonneet terveysriskit.
– Kun painoindeksi on yli 35,
riski sairastua esimerkiksi tuki- ja
liikuntaelimistön sairauksiin lisääntyy merkittävästi. Lihavuuden
itsessään tiedetään olevan yhteydessä myös moniin syöpäsairauksiin, Virtanen kertoo.
THL:n arvion mukaan lihavuudesta ja siihen liittyvistä sairauksista aiheutui Suomessa yhteiskunnalle vuonna 2011 arviolta noin 330
miljoonan euron kokonaiskustannukset. Valtaosa kuluista muodosKide 3/2015

tui vuodeosastohoitopäivistä, lääkekustannuksista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. THL:n mukaan lihavuus
aiheuttaa suoraan 1,4–7 % suorista
terveysmenoista Suomessa.
WHO:n laskujen mukaan kohonnut painoindeksi kuluttaa 2–7 %
kaikista terveydenhuollon kustannuksista maailmanlaajuisesti.

Työpanos kutistuu
Yhteiskunta menettää lihavuuden
takia tuotantoa ja tuloja myös tuottavuuden laskuna. Näiden kustannusten arvioidaan olevan jopa moninkertaisesti suurempia kuin suorien terveydenhuoltokustannusten.
Lihavuus aiheuttaa epäsuorasti sairastumisten kautta runsaasti
sairauspoissaoloja. Suoraan se voi
aiheuttaa joissain tapauksissa työtehon laskua tai vaikeuttaa tietyistä
työtehtävistä selviytymistä.
Sairaana tai muuten toimintakyvyltään rajoittuneena työskentelyä
kutsutaan presenteismiksi ja sitä on
viime vuosina alettu tarkastella hyvinkin tarkasti tuottavuuden näkökulmasta. Tuottavuuden menetystä
yhteiskunnalle on kuitenkin vaikea
laskea tarkasti.
McKinseyn raportissa tuottavuuden menetykset on pyritty ottamaan huomioon laskemalla lihavuuden vuoksi menetettyjä työvuosia. Negatiivisten vaikutusten

suuruutta on laskettu käyttämällä
nk. DALY- indeksiä (disability-adjusted life years).
– DALY on yleisesti käytetty mittari sairauksien ”taakasta”. Se huomioi sekä elinajan menetyksen että
myös elämänlaadun. Ymmärtääkseni se ei kuitenkaan tarkalleen arvioi tuottavuuden menetystä vaikka sitä voidaan epäsuorasti käyttää
siihen, Peltonen sanoo.
McKinseyn laskelmien mukaan
lihavuuteen liittyvistä menetetyistä vuosista 71% kaikista johtuu
ennenaikaisista kuolemista ja 29%
siitä, että sairastunut henkilö ei ole
pystynyt toteuttamaan täyttä tuottavuuttaan.
Raportin mukaan jopa 70% ylipainon ja lihavuuden kustannuksista syntyy juuri tästä tuottavuuden vähenemisestä.
Tämä koskettaa tällä hetkellä
kehittyneiden maiden talouksia
huomattavasti enemmän kuin kehittyvien maiden, mutta ero on
pienenemässä koko ajan.
McKinseyn raportin mukaan kehittyneiden talouksien taloudelliset
menetykset lihavuuden kasvavista
kustannuksista johtuen kasvoivat
vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana noin 17 %. Kehittyvissä talouksissa ne kasvoivat peräti 90 %
Vaikka lukujen tarkkuudesta voidaan olla montaa mieltä, trendi on ➜
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hallita painoa on muuttaa kokonaisvaltaisesti elintapoja – syömistä (laatua ja määrää), liikkumista,
nukkumista ja mahdollisesti stressin hallintaa näiden tai muiden keinojen avulla, Virtanen kertoo.

Yksilön vastuu itsestään

huolestuttava. Se vahvistaa, että
lihavuus alkaa vaivata myös kehittyviä talouksia. Koska suurin osa
maailman ihmisistä asuu niissä,
lihavuuden negatiiviset vaikutukset maailman taloudelle uhkaavat
kasvaa.

Merkittävä haitta
Tutkimusten mukaan jo pelkkä ylipaino (BMI 25-30) sekä lihavuus
(BMI 30-35) nostavat selkeästi terveydenhuollon kustannuksia. Tämän asteinen ylipaino ei kuitenkaan
näytä huonontavan yleistä tuottavuutta eli työtehoa tai työstä selviytymistä.
Sen sijaan merkittävä lihavuus
(BMI yli 35) paitsi lisää terveydenhuoltomenoja myös laskee tuottavuutta selkeästi.
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kallerna

”Tietoa saavat
ne, jotka sitä itse
omaehtoisesti
hakevat.”
Kylmän taloudellisesti ajatellen
yhteiskunnalle ongelma ei ole lievä
ylipaino, vaan kehityskulku, joka
johtaa ylipainon kehittymiseen lihavuudeksi ja edelleen merkittäväksi
lihavuudeksi. Tällöin haitat yhteiskunnalle ovat entistä suurempia.
Tätä merkittävämpiä ovat kuitenkin lihomisen vaikutukset lihavaan
ihmiseen itseensä. Hänen terveytensä heikkenee ja elämänlaatu laskee väistämättä.
Asiaa on tutkittu erityisen paljon
Yhdysvalloissa, missä lihavuudesta
johtuvat ongelmatkin ovat suurimpia. Siellä on jo vuosia pohdittu
keinoja, joilla ihmisten terveydentila saataisiin paremmaksi jo pelkästään tuottavuudenkin takia.
Tutkimuksissa on havaittu selkeästi, että lihavien kohdalla pienikin

painonlasku vaikuttaa välittömästi
positiivisesti sekä henkilön omaan
terveyteen että hänen tuottavuuteensa.
Virtasen mukaan laihduttaminen
on hyödyllistä diabeetikollekin.
– Tyypin 2 diabetes ei muodosta
estettä laihduttamiselle, päinvastoin. Laihdutus saattaa normaalistaa verensokeritasot ja parhaimmillaan mahdollistaa lääkityksen
lopettamisen.
Liian nopeaa laihduttamista ei
kuitenkaan suositella.
– Nopeat laihdutuskuurit ovat
yhtä haitallisia diabetesta sairastavalle kuin muillekin, koska ne sekoittavat aineenvaihdunnan ja johtavat usein kuurin päätyttyä entistä
suurempaan painonnousuun.
Suositeltavin tapa pudottaa ja
Kide 3/2015

Miten kehitykseen voisi vaikuttaa?
Tulisiko vastuu sälyttää yksilön itsensä harteille vai pitääkö yhteiskunnan toimia tarmokkaammin lihavuusepidemian pysäyttämiseksi?
Peltonen pitää ennaltaehkäisyä
välttämättömänä.
– Lihavuuden yleistymiseen pystytään kyllä vaikuttamaan. Lihavuuden hoidon mahdollisuudet
ovat tällä hetkellä valitettavan rajalliset; vain lihavuusleikkaus saa
aikaan pysyvän pitkäaikaisen painonlaskun vaikeasti lihavilla. Toiseksi lihavuus yleistyy jo lapsilla ja
nuorilla. Siksi väestötasolla pitää
panostaa sen ennaltaehkäisyyn.
Hän haluaa nähdä lihavuuden
ehkäisyn osana laajempaa terveyden edistämistyötä ja kansantautien ehkäisyä.
– Tässä haasteena on sairauksien
ehkäisyn rooli terveydenhuoltojärjestelmässämme nyt kun soteuudistusta tehdään.
Peltonen muistuttaa, että yhteiskunnan rooli ja mahdollisuudet
ovat rajallisia, ja myös yksilöllä itsellään on suuri vastuu terveyteen
liittyviä valintoja tehdessään.
– Yhteiskunta voi vaikuttaa kehitykseen esimerkiksi verotuksella
tai vaikuttamalla markkinointiin
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siten että terveelliset ruokavalinnat
ovat helppoja ja ympäristö kannustaa liikkumiseen. Lisäksi ihmisille
pitää kertoa lihavuuden ehkäisyn
mahdollisuuksista ja erilaisista ravitsemus-, liikunta- ja hoitosuosituksista, Markku Peltonen sanoo.

Tietoa epätasaisesti
Kirsi Virtasen mielestä jokaisella itsellään on keskeinen rooli ylipainon
kehittymisessä, mutta vastuuta ei
voi yksinomaan sysätä yksilölle eikä
leimata häntä laiskaksi tai saamattomaksi ellei painonhallinta suju.
– Siihen vaikuttaa esimerkiksi
elintarvikkeiden laatu ja sisältö,
pakkauskoot, tieto terveellisestä
ja tasapainoisesta ruokavaliosta,
säännöllinen ateriarytmi, liikuntatottumukset, yksilön taloudellinen
tai perhetilanne, liikuntapaikkojen
saatavuus ja esimerkiksi autojen
paikoitustilojen sijainti.
Yhteiskunta vaikuttaa näihin tekijöihin muun muassa luomalla
liikuntapaikkoja ja panostamalla
terveystiedon antamiseen.
Virtasen mielestä tiedon jakamisessa on parantamisen varaa.
– Aikuisväestössä tieto kohdentuu epätasaisesti ja satunnaisesti:
tietoa saavat ne, jotka sitä itse omaehtoisesti hakevat.
Häntä huolestuttaa se, että esimerkiksi koulujen liikuntatuntien
vähentämisestä edes keskustellaan.
– Juuri lapset ja nuoret tarvitsevat tasapainoisen elämänhallinnan
eväitä ja edellytyksiä.
Marko Uutela

Artikkelin kirjoittaja on filosofian
tohtori, joka on väitellyt lääketieteestä
2004, nykyisin vapaa toimittaja.
Tämän artikkelin kirjoittamista on
tukenut Janssen-Cling Oy
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Tarja Hartman

Lasten ohjelmassa oli ohjattua
leikkiä ja hauskanpitoa sekä
”Diabeteskoulua”.

Aikuiset ja lapset saivat
nähdä ykköstyypin
diabeetikkoja
työskentelemässä
eri ammateissa.

K

Perheiden sopeutumisvalmennuskurssi 2015:

isakallion Urheiluopistoon kokoontui maanantaiaamuna 16
perhettä, eli 16 diabeetikkolasta,
heidän sisaruksiaan sekä yhdeksän henkilökunnan jäsentä aloittamaan tämän
kesän kurssia.
Kurssia on valmisteltu jo viime syksystä saakka Pia Ylänteen johdolla.
Mukana oli etupäässä ensikertalaisia.
Muutama perhe oli osallistunut kurssille aiemmin ja kokenut sen hyödylliseksi, mutta tarvitsi kertauksen.

Tietoa, taitoa,
tunteita ja tukea

➜

Teksti: Piia Laine ja Pia Ylänne
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Leiriläiset kuusen alla.

pia laine

”Drive in -piste” opetti
arvioimaan ruoan koostumusta
ja hiilihydraattimäärää.

Perheet löysivät leirin Kide-lehden tai Jorvin sairaalan diabetespolin henkilökunnan suosituksella.
Kurssin henkilökuntaan kuului
kurssin johtaja, vastaava diabeteshoitaja Pia Ylänne sekä neljä
sairaan-/diabeteshoitajaa. Perheet
jaettiin neljään ryhmään, joista
jokainen perhe sai kurssilla oman
omahoitajan. Jokaisella diabeteshoitajalle oli siis nimetty neljä
omaa perhettä.

Tukea aina saatavilla
Omahoitaja kävi päivittäin keskusteluja huoltajien kanssa verensokeri- ja insuliinitasoista, jotka muuttuneessa tilanteessa ja ympäristössä
voivat vaihdella – tai muista perhettä askarruttavista asioista.
Hyvin tärkeä osa henkilökuntaa
olivat askarteluohjaaja, liikunnanohjaaja, ravitsemustieteilijä ja yleisavustaja. He huolehtivat lapsista
hoitajien kanssa, kun vanhemmilla
oli omaa ohjelmaa.
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Kurssin henkilökunta asui perheiden kanssa Kisakalliossa, joten
tukea oli aina tarvittaessa saatavilla.

Ateriavetoinen ohjelma
Koska lasten on syötävä säännöllisesti, kurssin ohjelma muodostuu
pitkälti aterioiden – aamiainen,
lounas, välipala, päivällinen ja iltapala – ympärille. Niiden lisäksi
sekä kurssin henkilökunnalla että
perheillä oli luonnollisesti hyvät
hypoeväät koko ajan mukana.
Aikaisempina vuosina ravitsemustieteen harjoittelija laski kaikkien ruokien hiilihydraatit valmiiksi perheille, mutta tänä vuonna
kokeiltiin uudenlaista menetelmää,
”drive in -pistettä”.
Aikuiset ja lapset arvioivat ensin
itse ruuan koostumuksen ja niiden
sisältämän hiilihydraattimäärään.
Sen jälkeen ravitsemustieteilijä
tarkisti perheen kanssa arvioinnin
oikeellisuuden käyttäen apunaan
vaakaa ja Finelin tietokantaa. Tämä

paransi perheiden arviointivarmuutta.

Asiantuntijaluentoja
Ruokailujen välit täyttyvät huoltajille suunnatuista asiantuntijaluennoista tai vastaavasta ohjelmasta ja
lapsien omasta ohjelmasta.
Aikuisten luennot olivat:
• Mari Pulkkinen, LT, lastentautien
erikoislääkäri: Omaseuranta ja sen
merkitys diabeetikon hoitotasapainoon
• Tero Saukkonen LT, diabetologi,
dosentti (lasten ja nuorten diabetes):
Diabeteksen tulevaisuuden näkymät
(myös lisäsairaudet)
• Anna-Kaisa Tuomaala MD, PhD.:
Pumppuhoito, sensorointi, ketoasidoosi
• Juha Nurmela, joka on 1-tyypin
diabeetikko ja aktiiviliikkuja: Millaisia asioita tulee huomioida aktiiviliikunnassa
• Vesa Lapinkero, ravitsemustieteen
opiskelija: Diabeetikon ravinto ja
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lasten ruokailu- ja makutottumusten
laajentaminen.
• Juho Pessi, diabeteshoitaja, 1-tyypin diabeetikko: vapaa keskustelu
dm-kokemusasiantuntijan kanssa.
• Hypokoira ry:n edustaja kertoi hypokoirakoulutuksesta ja oman perheen kokemuksista koiran kanssa.
Mukana oli kaksi koulutettua ja valmistunutta hypokoiraa, toinen luennoitsijan tyttären ja toinen kurssille
osallistuneen perheen koira.

Stressin purkua
Piia Laine, 1-tyypin diabeetikko,
tiedottaja, mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja, työnohjaaja ja
kirjallisuusterapiaohjaaja ohjasi vanhemmille kolmena eri päivänä osioita, jotka olivat myös vertaistuellisia.
Niihin sisältyi luennot stressistä ja muutoksesta, erilaisia lyhyitä
harjoituksia stressin purkamiseksi
ja uusien näkökulmien avaamiseksi, keskustelua erilaisista tunteista
ja diabeteksen haasteista, uusien oiKide 3/2015

Leirillä on jo
pitkä perinne
1948 perustettu Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry (PSDY) on
lähes alusta saakka järjestänyt diabeetikkolasten perheille kesäisin
viikon mittaisen sopeutumisvalmennuskurssin yhteistyössä HUS
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
Palautteen perusteella paikalliselle kurssille on todella tarvetta.
Perheet saavat konkreettista apua ja
ajantasaista tietoa diabeteksen hoitoon sekä verkostoituvat vastaavien
perheiden kanssa.
Monissa perheissä ei ole lähipiirissä ketään, jolla olisi 1-tyypin diabetes. Sen lisäksi myös asiantuntijaluennot tarjoavat huipputason tietoa
diabeteksesta ja sen hoidosta. Tänä
vuonna käsittelimme aikuisten kanssa myös aiempaa laajemmin lapsen
sairauden herättämiä tunteita.

vallusten jakamista sekä vapaampia
ryhmä- tai pariskuntakeskusteluja.
Pia Ylänne kävi läpi lapsen kehitysvaiheita suhteessa omahoidon
toteuttamiseen.
Lasten ohjelma koostui ohjatusta leikistä ja hauskanpidosta sekä
”Diabeteskoulusta”, jossa käytiin
läpi ja lapsille sopivalla tasolla eri
diabetekseen liittyviä aiheita: omaseurantaa, insuliineja ja pistämistä,
hiilihydraatteja, hypoja ja hypereitä, diabetesta ja liikuntaa.

Merkityksellisiä oivalluksia
Tänä kesänä kurssin sairaanhoitajista kaksi on itse 1-tyypin diabeetikkoja, kuten aikuisten kanssa
työskennellyt Piia Lainekin.
Palautteen mukaan sekä aikuisille että lapsille on ollut merkittävää
nähdä 1-tyypin diabeetikkoja työskentelemässä eri ammateissa. Lisäksi useammalla luennoitsijalla oli
joko itsellään tai omassa perheessä
myös 1-tyypin diabetes.
➜
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Huoltajan on vain alettava
luottaa myös muiden
ihmisten taitoon hoitaa.

pelätä verensokerin mittausta,
insuliinin pistämistä tai yleisesti
vastuun ottamista näin vaativasta sairaudesta. Tai he voivat pelätä
huoltajan reaktiota, jos jokin asia ei
mene kuten on suunniteltu.
Näistä asioista keskustelu ja ääneen sanominen voivat rohkaista
hoitajia. Kun mukana on suuria
tunteita, hoidonopetuksen ulkoistaminen esimerkiksi oman
hoitopaikan diabeteshoitajalle tai
PSDY:n järjestämille kursseille voi

olla hyvä tapa aloittaa.
Kurssilla keskusteltiin hoidon
”porrastamisesta”. Lasta ei heti tarvitse jättää viikon tai viikonlopun
ajaksi hoitoon, vaan voi aloittaa
muutamasta tunnista tai yhdestä päivästä ja sitten siirtyä yhteen
yöhön.
Alkuun lapsi ja hoitaja voivat yhdessä mitata verensokerit, laskea ja
miettiä hiilihydraatit ja insuliinit, ja
tarkistaa ne sitten huoltajalta soittamalla hänelle.

Tarja Hartman

”Diabetes ei hallitse meitä,
me hallitsemme diabetesta”

Tehtävärastilla.

Se auttoi perheitä oivaltamaan,
ettei diabetes ole oikeastaan yksinään este millekään. Tietysti on
erilaisia tilanteita, hoitotasapainoja
ja muutamia ammatteja, joissa on
rajoituksia, mutta periaatetasolla
tilanne on hyvä.
Suurta helpotusta aikuisille näytti tuovan Tero Saukkosen rohkeasti
esiin nostamat lisäsairaudet ja niiden nykyinen hoitokäytäntö.
Monilla huoltajista on mielikuva vanhasta sukulaisesta, jolta on
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amputoitu jalka tai joku tuttava on
kertonut kauhutarinoita diabeteskohtaloista.
Uusien hoitokäytäntöjen ja -välineiden sekä insuliinivalmisteiden
myötä hoidon tarkkuus on lisääntynyt ja siten lisäsairauksien määrä
on laskenut jatkuvasti.
Myös lisäsairauksien hoito on
mennyt eteenpäin. Tulevaisuudessa, varsinkin tämän hetken lapsilla, hankalien lisäsairauksien todennäköisyys on paljon pienempi

kuin vielä 1980-luvulla sairastuneilla.

Rohkeutta puhumalla
Yksi iso perheiden arkeen vaikuttava ongelma on diabeetikkolapsen saaminen vapaa-ajan hoitoon.
Huoltajia, lapsia ja hoitajia jännittävät erityisesti hypot, pumppuhoitoisten lasten huoltajia mahdollisesti nopeasti ilmenevä ketoasidoosi.
Hoitajat voivat arastella tai jopa
Kide 3/2015

Yksi perhekurssin osallistujista oli
kolme ja puolivuotias Mikael Saarela, joka lähti vanhempiensa Sannan
ja Petrin kanssa kurssille avoimin ja
odottavin mielin. Jorvin diabeteshoitaja suositteli heille kurssia.
Mikael sairastui ykköstyypin diabetekseen noin puolitoista vuotta
sitten. Hoitomuotona on alusta asti
ollut pumppuhoito.
– Toukokuussa saimme uuden
640G-pumpun ja lähdimmekin innoissamme kurssille aivan uuden
pumpun kanssa. Perhekurssi ylitti
kaikki odotukset ja sen anti oli perheellemme todella tärkeää, Saarelat
sanovat.
Poliklinikan vastaanotolla ei kuitenkaan tule kaikkia asioita mieleen,
ja kurssilla oli aikaa keskustella sekä
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hoitajan että muiden vanhempien
kanssa.
Vertaistuki muilta vanhemmilta oli
todella tärkeää, ja erittäin hyödylliseksi Saarelat kokivat myös sen, että
kurssilla oli jo aikuisia tyypin 1 diabeetikkoja. Lääkäriluennot antoivat
paljon uutta tietoa esimerkiksi korkeista verensokereista.
– Mikael on kurssin jälkeen oppinut
tunnistamaan hypot. Samoin hypohoitotasapainomme on parantunut
kurssin jälkeen. Mikael toivoikin, että
kurssi olisi kestänyt kaksi vuotta, äiti
Sanna sanoo.
– Lapsestani on pieni osa rikki –
muuten hän on aivan kuin muutkin
lapset. Suosittelen kurssia ihan kaikille perheille.
Pia Ylänne

Ääritapauksessa, jos hypot pelottavat hurjasti, voidaan sopia verensokeritason hetkellisestä kohotuksesta, kunhan se vielä on kohtuullisella alueella. Kun hoitaminen
rutinoituu, voidaan alkaa tavoitella
samoja lukemia kuin kotona.

Uskalla luottaa
Näiden keskustelujen myötä moni
kurssilainen oivalsi, että huoltajan
on vain alettava luottaa myös muiden ihmisten taitoon hoitaa.
Hoitajat voivat myös olla erilaisia:
joillekin voi lapsen hoitaminen yhden illan ajan olla ihan ok, toinen
taas voi ottaa lapsen viikoksi luokseen.
Vaativan sairauden hoitaminen
luo paineita, joita vastaanotamme
ja käsittelemme yksilöllisesti. Palautteiden perusteella leirillä oli
enemmän mahdollisuuksia tunteiden ilmaisuun kuin normaaleilla
vastaanottokäynneillä.
Kiitosta tuli myös diabeteksen
huomioimisena muuna kuin teknisenä asiana. Eräs viikon läpi kulkeneista teemoista oli armollisuus itseä kohtaan – ja siihen liittyi myös
viimeisen tapaamisen lopetusruno.
”Ja välillä muistan:
Elämä on kumulatiivista.
Joka hetki osaa sen,
minkä on oppinut.
Ei sitä,
minkä on oppiva.”
Piia Laine
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Laser avuksi sokerimittauksiin?
Leedsin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden laseriin perustuvan
tavan mitata sokeriarvoja.
Jokainen diabeetikko tietää, että sokeriarvoja täytyy seurata jatkuvasti.
Tähän on olemassa tänä päivänä kaksi keinoa: verinäytteiden otto sormenpäästä useasti päivittäin ja arvojen
mittaaminen kannettavalla mittarilla
tai ihon alle asennettava sensori, joka
seuraa veren sokeriarvoja.
Käytetyin keino on mitata sokeripitoisuutta sormenpään verinäytteistä.
Jokapäiväinen jatkuva verenotto ei
ole miellyttävää, mutta valitettavan
välttämätöntä. Niinpä tilausta olisi laitteille ja metodeille, joita voisi
käyttää verensokerin säännölliseen
seurantaan ilman invasiivisia eli ihoa
rikkovia toimenpiteitä.
Tällaista teknologiaa on jo suunnitteilla. Esimerkiksi teknologiajätti
Google on ilmoittanut pyrkivänsä
kehittämään piilolinssin, joka mittaisi sokeripitoisuuden kyynelnesteestä, mutta tämä on vasta kehittelyasteella.
Leedsin yliopiston tutkijat ovat
kehitelleet laseriin perustuvaa tekniikkaa, jonka avulla verensokeripitoisuutta voidaan mitata ihoa rikkomatta.
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Uuden teknologian ytimessä on
pieni nanotekniikalla valmistettu
kvartsilasi, jonka pinnalla olevat ionit
aikaan saavat fluoresoivan reaktion
matalatehoisen laservalon osuessa
niihin. Tämä reaktio näkyy infrapunaisena valona. Kun lasi on kontaktissa käyttäjän ihoon, fluoresoivan signaalin voimakkuus riippuu käyttäjän
veren glukoosipitoisuudesta.
Laite mittaa ajan jonka fluoresoiva
signaali kestää ja laskee sen perusteella käyttäjän veren glukoosipitoisuuden. Neulaa ei tarvita ja koko prosessi
kestää alle 30 sekuntia.
– Käytämme sensoreissa lasia, joka
on rakenteeltaan ja toiminnaltaan samankaltaista kuin se jota käytetään
älypuhelimissa, eli erittäin kestävää.
Sen ansiosta laitteemme tulee olemaan edullinen käyttää verrattuna
nykyisiin itseseurantamenetelmiin,
tutkimusryhmän vetäjä, professori
Gin Jose kertoo Leedsin yliopiston
sivuilla.
Jose näkee laitteen kehityksen jatkuvan kohti yhä pienempiä, mukana
jatkuvasti kannettavia malleja.
– Testaamme pilottikokeessa pöytämallia, mutta tarkoituksena on kehittää kaksi erillistä mallia: toinen on
nykyisen tietokonehiiren kaltainen ja

sitä käytetään pöydän ääressä. Toinen, kannettava malli, olisi jatkuvasti
mukana.

Jatkuvaan seurantaan
Mukana kannettava teknologia mahdollistaisi diabeetikkojen veriarvojen
jatkuvan seuraamisen. He saisivat
heti hälytyksen, kun toimenpiteitä
tarvitaan. Näin ihmiset voivat entistä
paremmin itse seurata tilaansa.
– Kannettava laite olisi vain askeleen päässä tuotteesta, joka lähettää
tietoja älypuhelimeen tai jopa suoraan lääkäreille. Näin se mahdollistaisi oikean hoitoprofiilin luomisen
tarkan ajantasaisen seurannan avulla,
Jose sanoo.
Lääketieteen professori ja diabetes
spesialisti professori Richard J. Grant
Leedsin yliopistosta on ollut suunnittelemassa alustavia kokeita menetelmän testaamiseksi. Hän sanoo teknologian hyödyttävän mahdollisesti
miljoonia diabeetikkoja.
– Ei-invasiivinen seuranta on erityisen arvokasta nuorille tyypin 1 diabeetikoille. Tähän ryhmään kuuluu
muun muassa raskaana olevia nuoria
naisia, jotka kärsivät säännöllisesti
toistuvista hypoglykemioista. He varmasti kokisivat tällaisen teknologian
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keria pitää seurata myös silloin kun ei
ole kotona.

Markkina kasvaa
Ei ole ihme, että yritykset ja yliopistotkin pyrkivät kehittelemään uudenlaisia ratkaisuja verensokerin seurantaan. Diabetes on jatkuvasti kasvava ongelma kaikkialla maailmassa.
Markkinat kasvavat koko ajan.
Myös jatkuva seuranta olisi ensiarvoisen hyvä asia. Nyt kun glukoosiarvoja mitataan muutaman kerran päivässä, kuva diabeetikon kokonaistilasta on väkisinkin hieman hajanainen,
kohdistuen tiettyihin aikapisteisiin.
Jos seuranta olisi jatkuvaa – kuten
jotkut nykyaikaiset insuliinipumput

tekevät – se helpottaisi hoidon suunnittelua.
Uuteen menetelmään pitää kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella. Mitään todellista näyttöä ei vielä ole, että
teknologia olisi 100% luotettava myös
tavallisen käyttäjän kotikäytössä. Kuluukin varmasti vielä aikaa, ennen
kuin tällainen tuote tiensä markkinoille löytää.
Toivottavasti laitteen hinta on silloin sellainen, että ihmisillä on siihen
varaa.
Marko Uutela
Lähde: http://www.leeds.ac.uk/news/
article/3723/non-invasive_device_could_
end_daily_finger_pricking_for_people_with_
diabetes?research

Hoitosuunnitelma sitouttaa omahoitoon
Mikä on hoitosuunnitelma? Miten
se tehdään? Kuka siitä hyötyy? Näitä
kysymyksiä käsiteltiin Vantaan alueosaston tilaisuudessa huhtikuussa ja
Helsingin alueosaston tilaisuudessa
toukokuun lopussa. Kouluttajana oli
Diabetesliiton järjestösuunnittelija
Kati Multanen.
Diabetesliitto toteuttaa tänä vuonna hoitosuunnitelmaluentoja diabetesyhdistysten kanssa useilla paikkakunnilla.
Hoitosuunnitelma on kirjallinen,
kokonaisvaltainen suunnitelma pitkäaikaissairauden hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten.
Asiakas laatii sen yhdessä lääkärin ja
hoitajan kanssa.
Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen tilanne ja sillä
tavoitellaan hyvää hoitoa ja arjessa
pärjäämistä sairauden kanssa. Hoitosuunnitelma helpottaa hoidon kokonaisuuden hallintaa ja hyödyttää
niin terveydenhuollon asiakkaita
kuin ammattilaisiakin.
Suunnitelmaan kirjataan, mitä
tarpeita ja tavoitteita asiakkaalla on
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hoidolle ja millä keinoin tavoitteet
voitaisiin saavuttaa: esimerkiksi seurantakäynnit, tavoitearvot ja hoitotarvikkeet.
Siihen kirjataan myös, tarvitaanko elintavoissa muutoksia, mitä ne
voisivat olla ja millä keinoin tuetaan
omahoidossa jaksamista ja hyvinvointia.

Itse suunnittelemaan
Mitä hyötyä hoitosuunnitelmasta on
diabeetikoille?
– Diabeteksen hoidosta suurin osa
on omahoitoa, jota asiakas toteuttaa
omien näkemystensä ja voimiensa
mukaan. Asiakas tekeekin vain sen,
mihin oikeasti pystyy sitoutumaan.
Siksi on tärkeää, että hän itse suunnittelee omaa hoitoaan ja tavoitteitaan,

kari kortelainen

© Leedsin yliopisto.

hyödylliseksi, Grant sanoo yliopiston
tiedotteessa.
Laitetta kehittää Leedsin yliopiston
kanssa yhteistyössä NetScientific oy,
joka on brittiläinen terveydenhuollon
teknologiaan ja biolääketieteeseen
erikoistunut yhtiö. Ne ovat perustaneet Glucosense Diagnostics –yrityksen kehittämään ja kaupallistamaan
keksintöä.
Voisi kuvitella, että mukana kulkeva
mahdollisimman pienikokoinen laite
olisi erittäin hyödyllinen apuväline.
Tietysti hieman suurempi pöytämallikin on mukavampi kuin jatkuva neulan käyttäminen.
Harva kuitenkaan viettää koko vuorokautta samoissa tiloissa ja verenso-

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo IlanneParikka sanoo.
Hoitosuunnitelmaa laadittaessa asiakas saa ottaa kerralla mieltään vaivaavat asiat esiin ja hänen tilannettaan
tarkastellaan kokonaisuutena. Suunnitelma turvaa myös hoidon jatkuvuutta,
Ilanne-Parikka toteaa.
Hoitosuunnitelma ei ole aivan uusi
asia, mutta toistaiseksi niitä on tehty
vain pienelle osalle diabeetikoista ja
muista pitkäaikaissairaista.
Jokainen diabetesta sairastava voi
ottaa hoitosuunnitelman puheeksi vastaanotolla. Sen laatiminen ei
hoidu hetkessä, mutta hyvä alku on,
kun pohtii diabeteksen hoitonsa kokonaisuutta.
Jokaisen diabeetikon kannattaa
miettiä, missä hoitoon liittyvissä asioissa hän tarvitsisi lisää ohjausta ja
tukea ja minkälaisia tavoitteita voisi
itselleen asettaa. Siinä on hyvä pohja
oman hoitosuunnitelman kokoamiselle. Asiasta kannattaa jutella oman
lääkärin kanssa, sillä hoitosuunnitelma tukee hoidon tavoitteiden asettamista ja seurantaa.
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Uutistarjotin
Lähde: Uutispalvelu Duodecim

kallerna

Transrasvat selvä sydän–
riski, kovien rasvojen
merkitys epäselvempi

Hätätilannetuote tuo mielenrauhaa arkeen
Hätätilannetuote auttaa, jos diabeetikko joutuu tilanteeseen, jossa hän
ei itse kykene kertomaan omia terveyteensä liittyviä tärkeitä tietoja esimerkiksi insuliinisokin vuoksi.
Suomalainen innovaatio tarjoaa
ratkaisun tähän ongelmaan ja mahdollistaa faktoihin perustuvat nopeat
päätökset hätätilanteessa.
Elintärkeät terveystiedot ovat nyt
helposti auttajien saatavilla hätätilannekortin tai muiden ICE-tuotteiden (tarra, ranneke ja avaimenperä)
avulla.
Ensihoitajat voivat skannata tuotteen koodin laitteillaan ja saada käyttöönsä verkkopalveluun tallennetut
terveystiedot, kuten esimerkiksi potilaan sairaudet, allergiat ja lääkkeet.
Hätätilannetuotteet ovat osa Activemedi ICE (In Case of Emergency)
-palvelua, jonka on kehittänyt Solarch
Oy yhdessä kansanterveys- ja potilasjärjestöjen sekä ensihoidon ammattilaisten kanssa.
Tällaisten elintärkeiden tietojen
saatavuus oikealla hetkellä voi jopa
pelastaa hengen.
– Linkki palveluun on uusi tapa,
jolla ambulanssi- ja muu terveydenhuoltohenkilöstö saa nopeasti tärkeää tietoa potilaan terveydentilasta.
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Aiemmin se ei ole ollut mahdollista
sairaalan ulkopuolella, esimerkiksi
onnettomuuspaikalla, ensihoidon ylilääkäri Tom Silfvast HYKSistä sanoo.

Sähköistä omahoitoa
Perheitä kannustetaan nyt ottamaan
aktiivinen rooli oman terveytensä
suhteen. Maksuttoman verkkopalvelun avulla voi hallinnoida koko perheen terveystietoja samassa paikassa.
Lääkärintodistukset ja muut terveyteen liittyvät dokumentit on helppo
tallettaa palveluun, samoin kuin esimerkiksi päivittäiset verensokerimittaukset.
Palvelu tuo mielenrauhaa arjen keskelle etenkin perheisiin, joissa on jatkuva huoli läheisten hyvinvoinnista.
Sitä voi aiheuttaa esimerkiksi diabeteksen hoidon toteutuminen pienellä
lapsella tai muistisairaalla vanhuksella, varsinkin jos diabetes ei ole ainoa
jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus.
Hätätilanteen sattuessa potilaan läheisillä on myös mahdollisuus saada
tekstiviestillä välittömästi tieto sattuneesta tilanteesta ja sen tarkasta
sijainnista, mikäli ICE-tuote on skannattu.
Syksyisin useissa perheissä huolehditaan lapsen pärjäämisestä kou-

lussa tai päiväkodissa. Miten arki
sujuu, kun lapsella on jokin jatkuvaa
seurantaa ja hoitoa vaativa sairaus?
Erityisesti hätätilanteiden varalta
lapsella olisi hyvä olla mukana ajankohtaiset tiedot sairaudestaan myös
koulussa ja päiväkodissa.

Reppuun tai kypärään
Lapsille on suunniteltu ICE-avaimenperä, jonka voi kiinnittää vaikkapa reppuun tai takin vetoketjuun.
Myös ICE-tarra kulkee helposti mukana kännykän takana tai pyöräilykypärässä koulumatkalla.
Palvelu mahdollistaa entistä aktiivisemman elämäntyylin. Esimerkiksi ulkomaille voi lähteä huolettomin
mielin, kun omat terveystiedot kulkevat aina matkassa mukana.
ICE-tuotteet ovat suuri apu silloin,
kun potilaan kommunikointi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on
haasteellista tai jopa mahdotonta.
Verkkopalvelun käyttäminen on
turvallista, sillä käyttäjien henkilökohtaiset tiedot salataan varmistetuilla palvelimilla ja SSL-suojatuilla yhteyksillä (Suomen henkilötietolaki).
Palvelu toimii suomen, ruotsin ja
englannin kielellä ja löytyy osoitteesta
www.activemedi.fi.
Kide 3/2015

Niin sanottujen kovien rasvojen ajatellaan lisäävän sydänsairauksia ja
niistä aiheutuvia kuolemia, mutta
tuoreen kanadalaistutkimuksen perusteella asia ei välttämättä ole näin
yksinkertainen. Laajaan meta-analyysiin perustuvat tulokset viittaavat
siihen, ettei yhteys kovien rasvojen
ja sydänsairauksien välillä ehkä olekaan niin vahva kuin on uskottu.
British Medical Journalissa julkaistujen tulosten perusteella paljon
kovia eli tyydyttyneitä rasvoja syövät
eivät sairastu sepelvaltimotautiin, aivoinfarktiin, aikuistyypin diabetekseen tai menehdy niihin sen todennäköisemmin kuin henkilöt, jotka
syövät kovia rasvoja vain harvoin.
Vaikka todisteet tyydyttyneiden
rasvojen haitoista jäivät epäselviksi, transrasvahappojen ja sydänsairauksien ja kuolleisuuden välinen
yhteys oli hyvin selvä. Paljon transrasvoja ruoastaan saavat sairastuivat
ja kuolivat sydänsairauksiin 20–30
prosenttia todennäköisemmin kuin
muut. Transrasvahappoja on etenkin
pikaruoassa kuten ranskalaisissa perunoissa ja leivonnaisissa.
Tulokset haastavat vallitsevan käsityksen kovien rasvojen sydänhaitoista, mutta analysoitujen tutkimusten
menetelmällisten erojen vuoksi tuloksia pitää tulkita varovasti. Tulokset
vaihtelivat sen mukaan, mihin ruokavalion kovia rasvoja verrattiin.
Osassa tutkimuksista kovien rasvojen terveysvaikutuksia esimerkiksi
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tutkittiin vaihtamalla koehenkilöiden
ruokavalion huonoja hiilihydraatteja
koviin rasvoihin. Näissä tutkimuksissa sydänriskit eivät suurentuneet. Sen
sijaan vaihtamalla kovat rasvat kasvirasvoihin sydänriskit pienentyvät.

Pähkinöitä päivittäin
napostelevat elävät
muita pitempään
Päivittäin nautittuna jo muutama
gramma pähkinöitä saattaa riittää
pidentämään elinikää, tuore hollantilaistutkimus osoittaa. Havainto lisää jo valmiiksi vakuuttavaa näyttöä
pähkinöiden terveellisyydestä.
Tutkimuksessa hyödynnettiin yli
120 000 hollantilaisen terveystietoja,
joita on kerätty vuodesta 1986 saakka.
Tutkijat havaitsivat päivittäin pähkinöitä syövien kuolleisuuden seurantaaikana alhaisemmaksi kuin muiden.
Yhteys havaittiin jo hyvin pienillä
pähkinäannoksilla, mutta suurimmillaan vaikutus oli pähkinäannoksen
ollessa runsaat 10 grammaa päivässä.
Pähkinöissä on lukuisia terveellisiä
aineksia, mutta tulokset eivät paljasta, mikä tarkalleen selittää pähkinänsyöjien pitemmän eliniän. Tutkimus
julkaistiin International Journal of
Epidemiology -lehdessä.

Lisää näyttöä enterovirusten ja nuoruustyypin
diabeteksen yhteydestä
Nuoruustyypin diabetekseen sairastuvien haimassa on merkkejä enterovirusinfektiosta jo sairastumisen
aikoihin. Tuoreen tutkimuksen tulos
vahvistaa käsitystä varhaisen enterovirusinfektion ja nuoruustyypin dia-

beteksen yhteydestä.
Tulokset julkaistiin Diabetes Care
-lehdessä, ja ne perustuvat kuuden
24–35-vuotiaana tyypin 1 diabetekseen sairastuneen kudosnäytteisiin.
Näytteitä verrattiin elinluovutuksen
tehneiden näytteisiin.
Enterovirusten proteiineja löytyi
kaikkien diabetekseen sairastuneiden
haimasaarekkeen soluista ja kahdessa
yhdeksästä verrokkinäytteestä. Diabetespotilaiden haimanäytteissä oli
myös lukuisia muita enterovirusinfektioon viittaavia merkkejä selvästi
useammin kuin verrokkinäytteissä.
Enterovirusinfektiot ovat kuitenkin hyvin yleisiä eikä sellaisen
saaminen tarkoita automaattisesti
nuoruustyypin diabetesta. Enterovirukset on yhdistetty diabetesriskiin myös suomalaistutkimuksissa.
Kansainvälisessä tutkijaryhmässä oli
mukana myös suomalaisia.

Sokeroidut juomat lisäävät
sydänriskitekijöitä jo
parissa viikossa
Lisättyä sokeria sisältävät virvoitusjuomat ja mehut voivat tuoreen tutkimuksen mukaan suurentaa sydäntautiriskiä jo muutamassa viikossa.
Lisätty sokeri vaikuttaa etenkin kolesterolipitoisuuksiin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.
American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistu tutkimus
osoitti, että verrattuna tutkimusta
edeltäviin mittauksiin kahden viikon
sokerijuomakuuri vaikutti laajalti
osallistujien veren rasva-arvoihin ja
yhteydet voimistuivat mitä enemmän
sokeria osallistujat juomistaan saivat. ➜
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Tietoa tapahtumista
kari kortelainen

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

Lihavuusleikkaus elämäntapamuutosta parempi
diabeteksen parantaja
Lihavuusleikkauksen avulla laihtuvat usein parantuvat myös aikuistyypin diabeteksesta, mutta
tutkijoille on jäänyt epäselväksi
onko vaikutus suurempi kuin perinteisemmän elämäntaparemontin.
Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen
perusteella vaikutus näyttäisi olevan
paitsi huomattavasti suurempi myös
pitkäaikainen.
Jama Surgery -lehdessä julkaistuun
tutkimukseen osallistui 61 lihavaa potilasta, joista puolet satunnaistettiin
lihavuusleikkaukseen ja puolet intensiiviselle laihdutuskuurille. Kummatkin ryhmät saivat lisäksi tukea
elämäntapojen muuttamisessa.
Osallistujia seurattiin kolmen vuoden ajan ja tuona aikana kävi selväksi,
että laihdutusryhmäläisistä huomattavan monet parantuivat aikuistyypin
diabeteksesta. Riippuen käytetystä
leikkausmenetelmästä leikkausryhmäläisistä 30–40 prosenttia parantui
osittain tai täysin, kun vertailuryhmäläisistä niin ei käynyt yhdellekään.
Tutkijat pitävät erityisen merkittävänä sitä, että monien tutkimukseen
osallistuneiden painoindeksi oli vain
30–35 eli heidät luokiteltiin ainoastaan lihaviksi, kun yleensä lihavuusleikkauksia tehdään vasta huomattavasti lihavammille.
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Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa sairaalloisen lihaville
potilaille, joiden lihavuus on jatkunut
vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40. Tämä tarkoittaa
170-senttimetriselle henkilölle vähintään 116 kilon painoa ja 180-senttiselle yli 130 kiloa.
Vaikeahoitoista diabetesta tai useita lihavuuteen liittyviä sairauksia
potevia leikataan kuitenkin jo, kun
painoindeksi ylittää 35.

Kahvinjuojien ennuste
parempi paksusuolisyövän
jälkeen
Paksusuolen syöpä saattaa uusiutua
harvemmin potilailla, jotka juovat
säännöllisesti kahvia. Yhteys selittyy mahdollisesti kahvin suotuisilla
vaikutuksilla kehon insuliiniherkkyyteen.
Journal of Clinical Oncology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yhteys näkyy potilailla, jotka
juovat vähintään neljä kupillista päivittäin. Verrattuna kahvia vierastaviin potilaisiin heidän syöpänsä palaa noin 40 prosenttia epätodennäköisemmin. Lisäksi heidän riskinsä
menehtyä paksusuolen syöpään on
noin 30 prosenttia pienempi.
Yhteys havaittiin myös potilailla,
jotka joivat vain 2–3 kahvikupillista
päivässä, mutta se oli heillä selvästi
heikompi kuin yli neljä kuppia juo-

villa. Vain kupillisen päivässä juovilla
ei havaittu yhteyttä lainkaan.
Tutkijat kaipaavat tuloksilleen lisätutkimusten varmistuksen ennen
kuin paksusuolen syöpää sairastaville kannattaa suositella kahvia.
Kahvia jo valmiiksi nauttivien potilaiden ei kuitenkaan kannata lopettaa kahvittelua ellei siihen ole hyvää
syytä.

Tupakoinnin lopettaminen
antaa lisävuosia
vielä eläkkeelläkin
Lopettamalla tupakoinnin voi lisätä
elinaikaansa vielä yli 60-vuotiaana,
tuore tutkimus vahvistaa. Savuttomiin verrattuna tupakoivat eläkeläiset kuolevat sydäntauteihin noin viisi
vuotta varhemmin.
Tulos on mielenkiintoinen, sillä
vaikka tupakoinnin haitat on tunnettu jo pitkään, tupakoinnin vaikutukset yli 60-vuotiaiden kuolleisuuteen ovat jääneet vähemmälle
huomiolle.
Tutkijat havaitsivat tupakoivien
kuolevan sydänsairauksiin seurantaaikana selvästi todennäköisemmin
kuin savuttomien. Tupakoinnin 5–9
vuotta aikaisemmin lopettaneiden
kuolleisuus oli selvästi vähäisempää
kuin tupakointia jatkavien, mutta
silti jonkin verran suurempaa kuin
savuttomien. Tutkimus julkaistiin
British Medical Journalissa.
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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. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.
30.9.ke kello 17.00 Kohti pysyvää painonhallintaa, Heli
Salminen-Suomenius, ravitsemustieteen opiskelija, terveydenhoitaja, Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki
26.10. ma kello 17.00 Diabeteksen hoidon uudet tuulet ja tulevaisuuden lääkehoito tyypin 2. diabeteksessa,
LT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri Johan Eriksson,
Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B,
Helsinki.
12.11. to kello 17.00 ”Insuliinihoidon syntymäpäivä”,
insuliinin tarina sen synnystä tähän päivään, LT, diabetologi Markku Saraheimo, Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21. B, Helsinki.

Luentosarja aikuistyypin diabeteksesta
Helsingissä:
Helsingin kaupunki järjestää luentosarjan Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21 B, Helsinki. tilaisuudet ovat maksuttomia. Ajankohdat: 3.9., 17.9., 22.10.,
19.11. klo 16–19, Tilaisuuden yhteyshenkilö Agata Linna
040 754 9686.
Sisältö joka luentokerralla on seuraava:
15.30 pääsee tilaan
16.00 tilaisuus alkaa, tervetulosanat, terveydenhoitaja
16.05 Uhkaako diabetes ja valtimotaudit? Lääkäri Outi
Seppälä
17.05 jaloittelutauko
17.15 Elämäntapamuutos ja motivaation ylläpitäminen,
liikunnanohjaaja
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17.45 Hyvä ruoka ja pienempi diabetesriski, ravitsemusterapeutti
18.30 Keskustelua ja kysymyksiä luennoitsijoille
18.45 Tilaisuus päättyy

Luentosarja aikuistyypin diabeteksesta
Vantaalla:
Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat järjestävät
tiistaisin Myyrmäen terveysaseman auditoriossa, 1. krs.
Jönsaksentie 4, Vantaa. Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset alla oleviin Vantaan luentoihin terveydenhoitajalle puhelimitse ma–ti, to–pe klo 12–13 välisenä aikana: A-tiimi 8393 5264, B–tiimi 8393 5265.
8.9. klo 15.30–17 Lääkäri ja suuhygienisti
15.9.klo 16–17.30 Ravitsemusterapeutti ja debressiohoitaja
22.9. klo 15.30–17 Fysioterapeutti ja jalkojenhoitaja
29.9. klo 15.30–17 Terveydenhoitaja ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen toiminnan esittely
10.11. klo 8–9.30 Lääkäri ja suuhygienisti
17.11. klo 8–9.30 Ravitsemusterapeutti ja debressiohoitaja
24.11. klo 8–9.30 Fysioterapeutti ja jalkojenhoitaja
1.12. klo 8–9.30 Terveydenhoitaja ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen toiminnan esittely

Vertaistukikerhot/-ryhmät
Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.

Maanantaikerho Kampin palvelukeskuksessa
Joka toinen pariton maanantai klo 12–14, Salomonkatu 17, Helsinki, 1. kerros. Yhteyshenkilönä toimii Tuula
Olander, puhelin 040 962 3580.
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Tiistaikerho yhdistyksessä

Kirkkonummen kerho

Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13–15 alkaen 1.9.2015,
Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. Yhteyshenkilönä toimii Salli Konttila-Heiska, puhelin 040 521 7609.

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.

Malmin kerho
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.

Tikkurilan vertaistukikerho diabeetikoille
Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4. Tikkurila,
kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30–18.00.
Kahvitarjoilun lisäksi saa tietoa ja tukea diabetekseen. Me
teemme retkiä ja matkoja yhdessä. Käymme teatterissa
ja rentoudumme kylpylässä. Jumpataan, venytellään, uidaan ja harrastetaan Asahi- terveysliikuntaa sekä tuolijumppaa. Vapaa pääsy.
Syyskausi alkaa torstaina 3.9.2015 klo 15.30 Violassa.
Yhteyshenkilö: Tuula Natunen, p.040 0469 055, tuula.
natunen(at)pp.inet.fi

Myyrmäki
Kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina kello
14.00 Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki. Keskustelemme muun muassa terveellisestä ruoasta ja liikunnasta. Syyskausi alkaa 3.9. torstaina. Yhteyshenkilö:
Virpi Hildén, p. 050 3475 435, virpi.hilden(at)pp2.inet.fi,
Sirpa Ritvos, p. 040 7083 018, sirpa.ritvos(at)gmail.com

Espoon kerho ”BETES-kahvilassa”

Kirkkonummi

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 alkaen
31.8. kello 17–19. Paikkana Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman kabinetti Kannunsillankatu
2, 02770 Espoo.
12.10. klo 17.00 Hoitosuunnitelma diabeteksen hyvän
hoidon tukena -luento
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.
Yhteyshenkilö Betes-kahvilassa on Osmo Tuppurainen
puhelin 040 703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Muistathan nopeimmat tiedotuskanavat: www.
facebook.com/psdyry, www.psdiabetes.fi ja d1perheet@
gmail.com

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.

Perhekerhot ja -tapahtumat

Hakunilan kerho

Espoo

Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.00 –
19.30 Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48.
Yhteyshenkilönä Anja Heiniölä, puhelin 050 352 2583,
anjaheiniola(at)gmail.com. Paljon mielenkiintoista ohjelmaa tiedossa, askartelua, luentoja, retkiä. Syyskausi alkaa
1.9. klo 18.00.
Länsimäen kerholaiset tervetuloa mukaan toimintaan
Hakunilan kerhoon. Lisätietoja saa Heiniölän Anjalta.
Yhteyshenkilö: Anja Heiniölä, p. 050 3522 583, anja.
heiniola(at)gmail.com,

Perhekerho Mankkaan asukaspuistossa kello 18–19.30.
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.
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Tiistaisin
Vesijumppa Havukosken palvelutalo klo 16:00–17:00
60 € kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puh 050 300
2018 tai ritva.sarkkinen@welho.com
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Vantaa

Keskiviikkoisin
Vesijumppa Havukosken palvelutalolla klo 17:00–
18:00, 18:00–19:00, 60 € kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puh 050 300 2018 tai ritva.sarkkinen@welho.com
Keskiviikkoisin
Kuntosali Havukosken palvelutalo klo 16:00 –17:00,
17:00–18:00, 25 € kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki
puh 040 511 6298 tai jaakko.vastamäki@kolumbus.fi
Torstaisin
Venyttely – ja tuolijumppa Havukosken nuorisotalo klo
13:00–14:00, 20 € kausi. Yhteyshenkilö Marja Mäkinen,
marjamummo1@gmail.com

Perhekerho on avoin kaikille lapsidiabeetikoille, heidän
perheilleen ja läheisilleen. Kerhosta saat vertaistukea,
ymmärrystä, kannustusta ja mahdollisesti uusia ystäviä. Kerhossa on tarjolla pientä välipalaa. Perhekerho
kokoontuu Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4
(Tikkurilan neuvolan vieressä). Perhekerhoa vetää Niina
Lammela, puhelin 050 589 6358. Sähköposti vantaaperhekerho@gmail.com Lämpimästi tervetuloa! Facebookiin on perustettu perhekerholle oma ryhmä Vantaan
D-perhekerho.

Asahi – terveysliikunta

Helsinki

Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila (Vantaa) perjantaisin klo 10.00–10.30.

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
Liikuntaryhmiä Itä - Vantaalla
Ryhmät alkavat 1.9.2015 ja jatkuvat marraskuun loppuun,
vapaita paikkoja on jokaiseen ryhmää.
Maanantaisin
Hikijumppa Reakolanmäen koululla klo 19:00–20:30,
25 € kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puh 040 511
6298 tai jaakko.vastamäki@kolumbus.fi
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Perjantaisin
Kuntosali Koivukylän vanhustenkeskus klo 8:00–9:00
ja 9:00–10:00, 30 € kausi. Yhteyshenkilö Kari Koho puh
050 091 2592 tai kari.koho@elisanet.fi

Vesiliikunta
Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa jatkuu 8.9.2015. Hinta 80 euroa/kausi. Ilmoittautumiset 1.9.2015 mennessä
Raija Härönoja puhelin 050 323 2035.
Myyrmäen uimahalli maanantaisin klo 15.00–15.30.
Vesijumpan syyskausi alkaa 7.9. ja kertoja on 12. Ilmoita
osallistumisestasi jo hyvissä ajoin myös vanhat kävijät.
Yhteyshenkilö Virpi Hildén puhelin 050 347 5435, virpi.
hilden(at)pp2.inet.fi
Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 19.30–20.00,
hinta 50 euroa/12–15 kertaa ja torstaisin kello 14–15.00/
15 kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marita Lassila, marit.lassila@gmail.com, puhelin 050 365 4966. .
Ryhmän aloitusaika ilmoitetaan nettisivuillamme www.
psdiabetes.fi
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Muuta

Kaiken ikäisten keilaus
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.

Lentopallo
PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle sunnuntaisin
klo 19–20.30 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.

Kuntosali
Vantaa: Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa
Karsikkokuja 13 perjantaisin klo 8.00–10.00. Ilmoittautua voi Ritva Sarkkiselle puhelin 050 300 2018.
Espoo: Kannunsillan väestösuoja, keskiviikkoisin kello
17.30–19.00. Alkamisaika ilmoitetaan nettisivuilla www.
psdiabetes.fi Pari osallistujaa 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 noin tunnin kävely kauniissa
maisemissa. Ilmoittaudu mukaan: sipsukoponen@hotmail.com, puhelin 050 564 9365.

Retket/matkat/tapahtumat
Messut
Vantaan alueosasto on mukana Hyvinvointimessuilla
lauantaina 10.10.2015 klo 10–16 Energia Areenalla Rajatorpantie 23 Myyrmäki.
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Daniil Ryzhkov
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Tapahtumat

Helsingin alueosasto on mukana Vanhalla Ylioppilastalolla vapaaehtoistyön messuilla 3.12. kello 14–18.
PSDY mukana I love me -messuilla (Kauneus ja Terveys
messut) 16.–18.10. messukeskuksessa.

Retket
5.– 6.10 Espoon alueosaston Tallinnan retki, ohjelma tulee yhdistyksen sivuille www.psdiabetes.fi
12.12. Espoon alueosaston retki Porvooseen. ohjelma tulee yhdistyksen sivuille www.psdiabetes.fi
Tutki Espoon muita tapahtumia yhdistyksen sivuilta
www.psdiabetes.fi, ne tulevat sinne heti kun tapahtumat
varmistuvat. Työn alla.

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 käytän
nössä.
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.
fi tai lomakkeella www.psdiabetes.fi > tapahtumat, 5.9.
mennessä.
Tutustu Kansallisen Diabetesfoorumin sivuihin osoitteessa http://www.diabetesfoorumi.fi/

Koko perheen liikuntatapahtuma
Kisakalliossa 26.9.
Tiedossa on hauska liikunnallinen päivä, tervetuloa mukaan!
Katso tarkempi ohjelma nettisivuiltamme www.psdiabetes.fi.
Hinta: lapset 7€ ja aikuiset 13€ (jäsenille) sekä mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen,
aikuiset 10,95 € ja lapset 9,20 € (edellyttää etukäteisvarausta ilmoittautumisen yhteydessä).
Aikataulu:
12.30–13.30 Saapuminen ja

Italian matka suunnitteilla

omakustanteinen lounas

Jäsenten pyynnöstä Italian matkan suunnittelu on aloitettu. Matkan todennäköinen ajankohta on keväällä 2016
huhtikuun ensimmäinen tai toinen viikko ja kohteena
Gardajärven Sirmione. Viikon matkan hinnaksi tulee
noin 1 500 euroa. Matka tulee sisältämään puolihoidon,
liikuntaa, vertaistukikerhoja ja retket.
Matka esitellään Kiteessä numero 4, joka ilmestyy marraskuun alussa. Alustavat tiedustelut Raija Härönoja puhelin 050 323 2035.

13.30–14.00 Lyhyt tietoisku
diabeteksestä ja liikunnasta
Liikuntahetket klo 14.00–14.45
ja 15.00–15.45.
Kaikki voivat valita kolmesta
lajista kaksi itselleen sopivaa.
Aikuiset: zumba, jousiammunta
ja kuntonyrkkeily
Lapset: 4–7 v. takataskuleikit,

Teatteriesitys
Komedia MINISTERIÄ VIEDÄÄN 24.10.2015 klo 13.00
Areenateatterissa Hämeentie 2, Pääosissa Esko Roine
Santeri Kinnunen, Heidi Herala ja Sari Siikander. Ohjaajana Neil Hardwick.
Hinta 40 euroa. Ilmoittautumiset 22.9.2015 Raija Härönojalle 050 323 2035
Kide 3/2015

8–11 v. volttimonttu,
12–14 v. kaupunkisota.
Ilmoittautumiset 15.9 mennessä
psdy.liikuntatoimikunta
@gmail.com.
Kide 3/2015
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Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa
Malminkatu 24 D 38 (sisäpiha), 00100 Helsinki.

Kaikki vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot

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

Psykoterapia

puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446

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

Jalkaterapeutti

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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Terapiamuotoina ovat kognitiivinen lyhytterapia ja
ratkaisukeskeinen psykoterapia (ET), joissa käsitellään yleisiä elämän ongelmia: masennus, pelot,
kriisitilanteet, jännitys, vaikeat elämäntilanteet jne.
Psykoterapeutti Riitta Rauhala on Kelan hyväksymä eli kävijät voivat saada psykoterapiaan tukea
Kelan kuntoutusvaroista.
Vastaanotot ovat tiistai-iltaisin ja perjantaisin ja
yksi käynti kestää 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan
erikseen.

Johan Eriksson

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?

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.

LKT, dosentti, sisätautien- ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Erikoisosaaminen: diabetes, lihavuuden hoito, verenpainetauti

TARJA HARTMAN

▲

Diabetesvastaanotto

Kide 3/2015

Kide 3/2015
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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

Jalkakoulussa harjoitetaan alaraajojen lihaksistoa ja kehon hallintaa
pääosin kehon omalla painolla tai kuminauhaa apuna käyttäen.
Harjoitteet sopivat erilaisten jalkaterän alueen virheasentojen ja vaivojen hoitoon.

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
• näytteenottimia ja lansetteja

Harjoittelu tapahtuu yhteisissä ryhmätapaamisissa. Jokaisen harjoituskerran
päätteeksi osallistuja saa kirjalliset ohjeet kotiharjoittelun tueksi.

• 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
jalkavoiteet

• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon

Mukaan tapaamisiin tarvitset vain rennot vaatteet, muut välineet saat
paikan päältä.
Jalkakoulu pidetään 5 kerran sarjassa, jokainen kerta kestää tunnin.
Ryhmään mahtuu viisi ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 5.10.2015 mennessä numeroon:
040 014 8515 tai osoitteeseen: joni.nieminen@footcare.fi

• 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

Aika: klo 17–18

maanantai 10–16

Päivät:
Keskiviikko-ryhmä: 14.10., 21.10., 28.10., 4.11. ja 11.11.
Paikka: Diabetesyhdistyksen toimitilat, Malminkatu 24 D 38
Hinta: 100€
Lisätietoja jalkakoulusta saa jalkaterapeutti Joni Niemiseltä
puh. 040 014 8515 ja joni.nieminen@footcare.fi

tiistai 10–17
keskiviikko 10–16
torstai 10–15
perjantai 10–14

Kide 3/2015

Omaiset ovat huolissaan etenkin hypoglykemiariskistä
ja pitkäaikaiskomplikaatioista

“Olen erittäin huolissani läheiseni
hypoglykemiariskistä”
Osuus (%) omaisista, jotka pääosin tai
täysin ovat tätä mieltä

Olen erittäin huolissani läheiseni riskistä
saada diabeteskomplikaatioita
Osuus (%) omaisista, jotka pääosin tai
täysin ovat tätä mieltä

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.

Hypoglykemia aiheuttaa läheisille huolta, koska se saattaa ilmaantua
diabetesta sairastavan nukkuessa tai voi vaatia ulkopuolisen ihmisen
apua. Huolenaiheista on hyvä puhua avoimesti ja tarvittaessa saa apua
terveydenhuollon ammattilaiselta. Säännöllinen verensokerin seuranta
on avainasemassa hypoglykemioiden ehkäisyssä.
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

DAWN2™ Study © 2013 Novo Nordisk A/S. All rights reserved
Kovacs K, ym. Diabet Med 2013;30:778–788

