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Pääkirjoitus

Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen 65.-toimintavuosi 2012 on pian päättymässä,
edessä on Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
torstaina marraskuun 29 päivänä klo 18.00. Luento ennen kokousta
alkaa klo 17 Annantalon auditoriossa.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Kokouksessa käsitellään muun muassa
yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelma- sekä talousarvioehdotus sekä
päätetään jäsenmaksun suuruudesta. Kolmantena tärkeänä asiana on hallituksen
muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten
tilalle. Hallituksen jäsenehdokkaita voi esittää kokouksessa.

”Yhdistyksen tarkoituksena on
toimialueellaan työskennellä diabeteksen
aiheuttamien haittavaikutusten
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä
valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia
etuja ja olla jäsentensä
toimintaorganisaatio”.

Yhdistyksen syyskokous on kahdesta sääntömääräisestä kokouksesta ehkä merkityksellisempi, koska syyskokouksessa päätetään pitkälti seuraavan vuoden toiminnasta.
Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätösasioita, jotka nekin ovat tärkeitä. Toivon, että mahdollisimman moni
jäsen tulisi paikalle keskustelemaan ja esittämään
mielipiteensä yhdistyksen toiminnasta sekä
päättämään toiminnan suunnasta.

Yhdistyksen toiminnan perusajatus on ilmaistu yhdistyksen sääntöjen toisessa pykälässä ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä diabeteksen aiheuttamien
haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja olla jäsentensä toimintaorganisaatio”.
Samassa pykälässä on kerrottu yhdeksän keinoa miten yhdistys toteuttaa tarkoituksensa.
Kannattaa tutustua.
Vuosi 2012 on ainakin puheenjohtajan kannalta ollut vaihteleva ja vaivalloisempi kuin
vuosi 2011. Tavoitteenani yhdistyksen työskentelyssä on ollut pyrkimys yksimielisiin
päätöksiin. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu toivomallani tavalla.
Jatkuvaa keskustelua hallituksessa on herättänyt yhdistyksen taloustilanne, joka
vuonna 2011 ja tämänkin vuoden aikana on ollut mielestäni hyvä ja vakaa.
Toivottavasti yhdistyksen talous ja toiminta pysyvät tasapainossa myös vuonna 2013.
Toivottavasti tapaamme Annantalon kokouksessa.
Tervetuloa
Pentti Lammi
puheenjohtaja
pentti.lammi@elisanet.fi
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Diabetes VASTAANOTTO
Yhdistyksen tiloissa Malminkatu 24 D 38 (sisäpihalla), Helsinki (Kamppi).
Toimiston yhteydessä myös myymälä, jossa jäsenille edullisemmat hinnat. Ota jäsenkorttisi
mukaan. Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot: puh. (09) 586 0520
Mittaukset
• Hb-mittaus (HemoCue)
• Verenpaineen mittaus
• HbA1c eli pitkäaikaisen verensokerin mittaus
(tulos 6 minuutissa)
• Uniapnea-mittaus

Riitta Linnanmäki-Rinne
Varaa aika
diabeteshoitajalle
Yhdistyksen diabeteshoitajan
vastaanotolle voi varata
ajan diabetesneuvontaan.
Yksilöllisessä neuvonnassa
perehdytään mm. ruokavalioon, verensokerin seurantaan
ja pistämiseen.

Lääkärit ovat yksityisiä ammatinharjoittajia ja palkkiot
muodostuvat käytetyn vastaanottoajan mukaisesti.
Kelakorvaus erillishakemuksella.
Alle kolme päivää ennen varattua aikaa (paitsi äkilliset sairaustapaukset) peruutetuista sekä peruuttamattomista
varauksista veloitetaan peruuttamismaksu.

Ravitsemusterapeutti
Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund
antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistietoa mm.
ruoka-aineallergikoille. Myös ruotsiksi. Vastaanotot
sopimuksen mukaan.
Ravitsemusterapiasta on apua mm. painonhallinnassa,
korkean kolesterolin, munuaisen vajaatoiminnan
ja syömishäiriöiden hoidossa. Ruokavalion suunnittelusta on
apua myös verensokeriarvojen hallinnassa.

Jalkaterapeutti

Sisätautien erikoislääkärit

Onko sinulla
• kipuja kantapäissä, polvissa, varpaissa, jalkapohjassa,
nivelissä?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat, tai muu jalkaterän virheasento?
• kovettumia, känsiä, ihohalkeamia kantapäissä?
• sisään kasvava kynsi?
• diabeetikon vuositarkastus?
• tarve yksilöllisille pohjallisille?
• halu harjoittaa alaraajojen lihaksia yksilöllisesti tai ryhmässä?

Diabetesvastaanotolla toimivat lääkärit ovat sekä tyypin 1 että
tyypin 2 diabetekseen perehtyneitä. Heillä on myös muita
erikoisalueita.

Jos sinulla on yksikin vaiva näistä, varaa aika jalkaterapeutti
Katja Toivoselle.

Luennot, neuvonta ja ohjaus
Diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa ja ohjausta diabeteksen
ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja sen hoidosta. Sopimuksen
mukaan sovitussa paikassa yhteisöille ja yrityksille. Lisätietoja
puhelimella tai sähköpostilla dh@psdiabetes.fi.

Markku Saraheimo
LT, diabetologi
• nuoruusikä diabeetikoilla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes

Klas Winell
LL, diabetologi
• diabeteksen
kokonaisvaltainen
hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
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Psykoterapia
Psykoterapeutti Riitta Rauhala on
Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat
saada psykoterapiaan tukea Kela:n
kuntoutusvaroista.
Vastaanotot ovat pääosin ilta-aikoina klo 16 jälkeen ja yksi käynti on
45 minuuttia. Muut ajat sovitaan
erikseen.
Terapiamuoto on voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia,
jossa käsitellään yleisiä elämän ongelmia; masennus, pelot,
kriisitilanteet, jännitys, vaikeat elämäntilanteet jne.
Riitta Rauhala on kognitiivisessa terapiakoulutuksessa.

Diabetesmyymälä
Yhdistyksen tiloissa toimii pienimuotoinen diabetesmyymälä. Osassa tuotteita on jäsenille
alennettu hinta. Myymälässä saatte tarvittaessa käyttöopastuksen tuotteisiin.
Tuotevalikoima:
• verensokerimittareita
• vesronsokerimittariin liuskoja (Abbot,
Roche, Bayer, LifeScan...)
• näytteenottimia, lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia (rannekkeita ja riipuksia)
• siripirejä
• hunajaa
• sokerittomia tuotteita, suklaata, hilloja
• GlucoBooster glukoosigeeli
• hopealankasukkia ja varvassukkia sekä
villasukkia
Jouluna myymälä ja toimisto on suljettuna
24.12.2012 – 1.1.2013.

• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen
mm. Frio
• tarvike- säilytys- ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen
omahoitoon
• suruvalittelu- ja onnitteluadresseja
• verenpainemittareita
• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton hoito-oppaita ja muuta
kirjallisuutta mm. ruokaohjeita
Myymälän aukioloajat
maanantai 10 – 16
tiistai 10 – 17
keskiviikko 10 – 16
torstai 10 – 15
Perjantai suljettu
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Tällä hetkellä Helsingissä on ns. peruserikoissairaanhoidon
sisätautipoliklinikkayksiköitä Herttoniemen, Laakson ja Marian
sairaaloissa, joissa kussakin on myös diabetespoliklinikka,
joissa on mahdollista saada diabetologin tai diabetekseen
perehtyneen sisätautilääkärin, diabeteshoitajan, jalkahoitajan
ja ravitsemusterapeutin konsultaatioita. Toistaiseksi psykologin
konsultaatiota ei voida järjestää, mutta asiakas voidaan ohjata
psykiatrisen sairaanhoitajan tai psykiatrin konsultaatioon.

Diabetespoliklinikkatoiminta
Helsingin terveyskeskuksen
kaupunginsairaalayksiköissä

Lähetteitä tulee avoterveydenhuollon
yksiköistä sekä HUS:n yksiköistä runsaasti ja mikäli lääketieteelliset indikaatiot eivät täyty, potilasta ei voida ottaa
vastaanottokäynnille, vaan läheteen perusteella annetaan ns. sähköinen konsultaatiovastaus jatkotoimintaohjeista.
Terveysasemilla on myös diabetesosaamista ja terveydenhoitaja-lääkäri -tiimipareja, myös sieltä käsin on mahdollista
saada jalkahoitajan ja ravitsemusterapeutin konsultaatioita. Terveysasemilla
on siirrytty äskettäin listautumismalliin,
jolloin ajoin on esiintynyt pitkiä jonoja joillekin pitkään toimineille lääkäreille. Jatkossa uskoisin, että tietyt lääkärit ja
tiimit ”erikoistuvat” enemmän mm. diabetesta hoitaviksi tiimeiksi, jolloin ajanvarauksen yhteydessä voi tiedustella
tätä diabetesosaamista ja listautua heidän potilaakseen.

Jotta asiakas pääsee diabetespoliklinikan potilaaksi, pitää ns. lääketieteelliset indikaatiot täyttyä ja olla selkeä
ongelma, johon halutaan ratkaisua. Tälläisiä ongelmia ovat mm. pitkittynyt
epätyydyttävä hoitotasapaino, jota diabeetikko itse ja hoitavayksikkö ovat jo
yrittäneet ratkaista tai voimakkaat verensokerinvaihtelut ja selittämätön hypoglykemiataipumus, jolloin harkitaan
mm. glukoosisensorointia. Lisäksi lähettämisen syy voi olla verenpaineongelma, ilmaantuneet ja etenevät liitännäissairaudet, jotka vaativat erikoislääkärin
arvioita. Nuorten yksiköstä HYKS:stä siirtyvät myös otetaan pkl-kontrolleihin.
Tyypin 2 diabeetikoille ovat omat lähettämiskriteerit. Jotta diabeetikko pääsisi
pkl:lle, tarvitaan aina lääkärin lähete hoitavasta yksiköstä.
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Jotta asiakas pääsee
diabetespoliklinikan
potilaaksi, pitää
ns. lääketieteelliset
indikaatiot täyttyä ja
olla selkeä ongelma,
johon halutaan ratkaisua.

Tällä hetkellä jonotusaika diabetespoliklinikoillemme on 2-3 kuukautta,
vaikka poliklinikoilla pyritään konsultatiiviseen hoitoon. Tämä tarkoittaa, että
pitkäaikaista seurantaa emme pääosin
pysty tarjoamaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan hoito- ja lähetekäytäntöjä ja resurssien puitteissa pyritään an-

Tyypin 2 diabeetikoille
ovat omat
lähettämiskriteerit.
Jotta diabeetikko pääsisi
pkl:lle, tarvitaan aina
lääkärin lähete
hoitavasta yksiköstä.

tamaan ainakin yksi konsultaatioaika
mahdollisimman monelle. Koskaanhan
lähettäminen ei ole turhaa ja aina lähetteeseen saa vastauksen. Olemme lisänneet yksiköiden välillä sähköistä sekä
puhelinkonsultaatiotoimintaa, lisäksi lähes kaikille terveysasemille on tarjolla jalkautuvaa sisätautilääkärikonsultaatiotoimintaa, jossa potilaiden asioita ja
ongelmia pohditaan ryhmässä sisätautilääkärin ja terveyskeskuslääkärien kanssa, mikseipä mukana voisi olla myös

diabeteshoitaja tai diabeetikkokin. Kahdella keskusterveysasemalla on pilottina
myös sisätautilääkärin vastaanottotoimintaa, jonne myös voidaan diabeetikkoja ottaa 1-2 konsultaatiokäynnille.
Haluamme kehittää toimintaamme
niin, että mahdollisimman moni helsinkiläinen saisi avun ja olisi tyytyväinen
yksiköiden toimintaan. Helsingin diabetestyöryhmä kokoontuu säännöllisesti,
ja kokouksissa käydään läpi toiminnan
kehittämistä sekä saatuja palautteita,

pyrimme myös tehostamaan toimintaamme Pääkaupunginseudun Diabetesyhdistyksen kanssa, sillä yhteistyö on
voimaa.
Ari Aimolahti
Ylilääkäri va
Sisätautilääkäri,
diabeteksen hoidon erityispätevyys
Helsingin diabetestyöryhmän pj
Helsingin Terveyskeskus/
Kaupunginsairaala
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Tavoitteena
NORMAALI arki
Paljon on tapahtunut sen kahden ja puolen
vuoden aikana, kun olen työskennellyt
diabetesyhdistyksen palveluksessa. Enemmän
kuin olisin ikinä voinut arvata.

”Hallitus on
yhdistyksen sydän.”

Teksti: Tarja Hartman

Ensimmäinen koetus oli saada puhelin
toimimaan niin kuin puhelimen pitää
toimia. Tarkoittaa sitä, että kun ihminen
soittaa yhdistykseen, niin puhelin hälyttää normaalisti. Näin ei ollut. Lääkärin
huoneen katossa oli valtava epämääräinen kasa johtoja, jotka roikkuivat sikin
sokin. Olin yhteydessä puhelinjärjestelmämme toimittajan korkeimpaan johtoon ennen kuin asia saatiin korjatuksi.

Lääkäriaseman lupa
Lääkäriaseman lupa toimia on laitettu
kuntoon, päivitys ei ihan riittänyt. Puolen vuoden työ ja paljon paperia sinne
sun tänne. Terveysviranomaiset totesivat tilamme toimiviksi ja hyviksi tarkoitukseen. Aluehallintovirasto totesi
toimintamme asialliseksi. Lääkärimme
ja terapeuttimme ovat ammattitaitoisia asiantuntijoita. Tosin diabeetikkojen
määrä kasvaa jatkuvasti ja samaa vauhtia lääkäreiden kysyntä. Lääkäreillämme
on ajat täynnä ja tarvitsemme lääkäriasemallemme lisää diabetologeja.

Toimiva
potilastietojärjestelmä
Lääkäriasema tarvitsee toimivan potilastietojärjestelmän. Tällä hetkellä yhdistyksessä on kahden ja puolen vuoden
sisällä kolmas potilastietojärjestelmä. Jokainen ohjelmista on ollut täysin erilainen. Ensimmäinen oli hyvä, mutta ohjelmaan lopetettiin tuki, joten jouduimme
vaihtamaan heidän ”uuteen” ohjelmaan.
Ohjelma ei meillä toiminut ja niin vaihdoimme vielä kerran, mutta toisen yrityksen ohjelmaan. Ohjelmaan, joka on
käytössä laajalti. Mutta emme olleet onnekkaita tämänkään järjestelmän kanssa. Aloitusvaikeuksia oli runsaasti, mutta
nyt ovat kunnossa – potilastietojärjestelmän osalta. Reskontran puoli on vielä
hieman vaiheessa.

Yhdistys on siirtynyt
nykyaikaan
Kaikki asiakkaamme ovat huomanneet
taistelumme maksupäätteen kanssa.
Niin yksinkertainen laite ja niin laajasti
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käytössä. Vaan meillä, toimii – ei toimi.
Nyt yhdistyksessä on kolmas maksupääte ja tämä tuntuu toimivan, viimeinkin
olemme päässeet nykyaikaan. Myös
yleisimmät luottokortit käyvät. Verkkokauppaan emme lähde, sillä opastamme verensokerimittarin käytössä ja
tämä ei etänä onnistu.
Yhdistyksen myymälässä ja vastaanotoilla maksuvälineenä käy käteisen rahan lisäksi myös pankkikortti, Visa Electron, Visa ja Master Card. Kuten vanha
sanalasku sanoo: ”Kolmas kerta toden
sanoo.” tai ”Vaikeuksien kautta voittoon.”

Tilitoimisto
Uusi tilitoimisto aloitti vuoden alusta. Yhdistyksen taloushallinto on uudistettu. Yhdistyksen tilikarttaa on selkeytetty. Yhdistys on siirtynyt sähköiseen
laskutukseen ja kirjanpitoon. Kaikki yhdistykseen tulevat laskut tulevat sähköisessä muodossa suoraan kirjanpitotoimistoon, josta tulee tieto suoraan
toiminnanjohtajan koneelle. Toimin-

”Voihan sitä aina
jäädä kotiin kutomaan
sukkaa ja katselemaan
televisiota, mutta itse
haluan olla aktiivisesti
vapaaehtoistyössä
mukana. Siellä ovat
ystävät ja siellä tapahtuu.
Pysyn pirteänä.”
Raija Härönoja

Ravitsemustieteen opiskelija Elina Tonteri opettaa lapsille hiilihydraattilaskentaa
Haukilammen perheleirillä 2012.

nanjohtaja tarkastaa laskujen todenperäisyyden ja hyväksyy laskut. Tilitoimisto
maksaa ne yhdistyksen tililtä. Paperilaskut ovat historiaa.
Yhdistyksen tilintarkastus ja toiminnantarkastus tehdään ammattilaisten
toimin kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja
keväällä. Tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajalla on tunnukset sähköiseen
kirjanpitoon ja heillä on mahdollisuus
aina halutessaan seurata yhdistyksen taloudenhoitoa sekä raportoida hallitusta
tarvittaessa.
Muutos vie aina aikansa ja muutosvaihe voi joskus olla suorastaan kaaottista. Muutosvaihe aiheuttaa paljon työtä.
Uudet tiedot on ilmoitettava yhteistyökumppaneille. Alku oli hankalaa ja muutosvaihe kesti syyskuuhun saakka. Vasta
sen jälkeen olemme saaneet luotettavat
kuukausittaiset kirjanpitoraportit. Arkistointi on helppoa: yksi CD-levy.

Tietokoneet
Tietokoneet ovat uusitut ja toimivat. Tosin verkkomme on hidas, mutta mittauksen jälkeen hallitus päätti, että
megasella yhteydellä hoitaa hyvin lääkäriaseman tietoliikenteen. Jatkamme siis vanhalla yhteydellä vaikka hidas
onkin.

Kide
Jäsenlehtemme Kide ja yhdistyksen nettisivut ovat jo uudistuneet ja uudistuvat
koko ajan, kuten tämä nyt kädessäsi oleva lehti. Lehti ja netti ovat tärkeimmät
tiedotuskanavamme ja yhteydenpito-

Perheleiri Solvallan urheiluopistolla 2011. Melontaretki alkamassa.
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Auta meitä kehittämään
Kidettä.
Millaisia asioita tai
juttuja haluat lukea
Kiteestä?

Diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne ja Piia Laine mittaamassa verensokereita Mäkelänrinteen Urheilukeskuksen
liikuntapäivässä.

PSDY eduskunnassa.
välineemme jäsenten suuntaan. Auta
meitä kehittämään Kidettä. Millaisia asioita tai juttuja haluat lukea Kiteestä?
Mikä tieto on tarpeellista? Juttuideat ja
kommentit lehdestä voi lähettää osoitteeseen tj@psdiabetes.fi
Sosiaalinen media on oven takana.
Facebook -sivut tehty ja julkaisua vailla.

Yleisilme yhdistyksessä
Seinät ovat maalattu raikkaiksi. Huonejärjestelyjä on muutettu. Huonekaluja on vaihdettu toimiviksi ja kestäviksi.
Enää ei tarvitse pelätä, että tuoli hajoaa
alle. Siivousfirma on vaihdettu ja se toi lisää raikkautta. Siisteys on kauneutta.

Yhteistyö
Yhteistyön on käynnistynyt Helsingin
diabetologityöryhmän kanssa ja Vantaan kaupungin kanssa. Ryhmä diabeteksen kanssa työskenteleviä perusti
yhteisen foorumin, Kansallisen diabetesfoorumin, jossa olemme mukana
(www.diabetesfoorumi.fi) Kansallisen
Diabetesfoorumin tavoitteena on työskennellä diabeetikon paremman huo-

misen puolesta ja jakaa ajan tasalla olevaa tietoa asiantuntijoille ja päättäjille.
Ryhmä käy säännöllisin ajoin eduskunnassa keskustelemassa diabeteksen hoidon tämän hetken tilasta ja tarpeesta.
Haaga-Helian viestintäkurssilaiset, viisi ryhmää, suunnittelevat yhdistykselle
paremman hoitotasapainon, terveyden
edistämisen ja diabeteksen ehkäisyn kilpailevat viestintäkampanjat toteutettavaksi vuonna 2013.

Aina, kun asiat ovat vaiheessa, niin arkikin on vaiheessa. Tämä kaksi ja puoli
vuotta on henkilökunnan kannalta ollut
erittäin työllistävää aikaa, niin henkisesti
kuin työmäärän osalta. Nyt näyttää siltä,
että toimistolla, myymälässä ja lääkäriasemalla asiat alkavat olla hyvällä tolalla
ja saneeraustyö lähenee loppuaan. Palkattua vakituista henkilökuntaa on vajaat kolme henkilöä.

Arjen hallinta

Haasteita saa, jos niitä
halajaa

Yhdistyksellä on hyvä henkilökunta ja
ammatinharjoittajat. Nyt uutena aloittaa fysioterapiapalvelut, josta voit lukea
enemmän toisaalta tästä lehdestä.
Yhdistyksellä on myös hyvä puheenjohtaja, hän on läsnä ja selvillä myös yhdistyksen arjesta. Ensimmäisenä vuonna verensokerini nousi 6,8 saakka, mutta
henkilövaihdoksien myötä pääsin takaisin arvoon 5,4. Stressi on yksi suuri syy
kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen. Työilmapiiri on merkitsevä terveyden kannalta ja sen eteen tulee
ponnistella.

Yhdistys työpaikkana on ollut huomattavasti haasteellisempi kuin kaikki edelliset työpaikkani yhteensä, moniosaajan
paikka. Yläasteen tietotekniikka/tekstinkäsittelyn ja ekonomian opettajan työ,
jota tein 16 vuotta, oli lasten leikkiä järjestötyöhön verrattuna. Haasteita halusin ja haasteita sain.
Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin
8500 jäsentä ja jäsenmäärä on pysynyt
suhteellisen vakiona. Toiminta on aktiivista Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Kirkkonummella tarvitaan uusia
aktiiveja.
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Sosiaalinen media on
oven takana.
Facebook -sivut tehty ja
julkaisua vailla.

Talous
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.
Yhdistyksen toimisto, myymälä ja lääkäriasema toimivat omissa tiloissaan, joka
järjestömaailmassa ei ole itsestäänselvyys. Yhdistys on voittoa tuottamaton
yleishyödyllinen järjestö.

Vapaaehtoiset tärkeitä
yhdistykselle
Ilman vapaaehtoisia yhdistyksen on
mahdotonta toimia. Kysyessäni aktiivisilta vapaaehtoisiltamme, miksi he jaksavat tehdä työtä palkatta, niin vastauksena on ollut selkeästi tarve tehdä hyvää
muille, auttaa ja samalla itse kuulua mukavaan yhteisöön, joka tuo sisältöä elämään. Kuten hallituksen pitkäaikainen
jäsen ja nykyinen varajäsen Härönojan
Raija totesi: ”voihan sitä aina jäädä kotiin kutomaan sukkaa ja katselemaan televisiota, mutta itse haluan olla aktiivisesti vapaaehtoistyössä mukana. Siellä
ovat ystävät ja siellä tapahtuu. Pysyn pirteänä.” Vapaaehtoiset ovat kullanarvoisia
yhdistykselle ja yhteiselle asiallemme.
Vapaaehtoistyö on yhdistyksen voimavara. Tule sinäkin mukaan aktiivitoimintaan. Ohjaamme toimistolta eteenpäin.
Toivottavasti saamme hyviä ihmisiä tulevaan hallitukseen. Hallituksen kokoonpano vaikuttaa koko yhdistyksen
toimintaan olennaisesti joko positiivisesti tai negatiivisesti. Kyseessä on yhteisen yhdistyksemme tulevaisuus.

Piia Laine

Aurinkoisin syysterveisin
Tarja

Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Lammi sinetöi yhteistyösopimuksen Haaga-Helia ammattikorkeakoullun rehtorin Ritva Laakso-Mannisen kanssa.
Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys 4/2012 ° 11

Karin rinnassa oli valtava puristus
ennen leikkausta.

Pumppu tilttaa
Diabeetikon sydänoireet saattavat olla niin
epämääräisiä, ettei niitä osata tunnistaa.
Huomasin oireet ensi kerran kesällä puolitoista
vuotta sitten. Kilometrin mittainen ylämäki, jonka
olin aiemmin pystynyt vaivatta nousemaan
pyörän satulassa polkien olikin muuttunut
ylivoimaiseksi. Voimat loppuivat jaloista
puolivälissä. Oli pakko pysähtyä puuskuttamaan ja
työntää sen jälkeen pyörää mäen päälle.

Teksti Kari Kortelainen

Teksti: Kari Kortelainen

Loman loputtua jatkoin lentopalloharrastusta yhdistyksen vuorolla Kisahallissa. Puolen tunnin pelin jälkeen happi
tuntui loppuvan ja tuntui siltä kuin rinnan ympärille, kainaloiden kohdalle olisi vedetty tiukka vanne. Sama tunne tuli
myös painavia kantamuksia raahatessa.
Osasin itse epäillä sepelvaltimotautia,
koska tiesin sen yleisyyden pitkään diabetesta sairastaneilla. Lisäksi itäsuomalaisilla suvuillani molempien vanhempien puolella oli runsaasti sydänvaivoja.

ja rosoiseksi. Lopulta veden virtaus voi
loppua kokonaan.
Diabetes itsessään lisää sepelvaltimotaudin riskiä miehillä kolminkertaiseksi ja naisilla noin viisinkertaiseksi. Tyypin
2 diabeetikoilla riski on suurentunut jo
taudin toteamishetkellä, mutta tyypin 1
diabeetikoilla vasta noin 30 vuoden sairastamisen jälkeen.
Minulla diabetes todettiin 10-vuotiaana ja sydänoireet ilmestyivät pari vuotta
50-vuotispäivien jälkeen.

Putket ruosteessa

Paljastava rasituskoe

Sekä aikuistyypin että nuoruustyypin
diabetesta sairastavilla on noin kolme
kertaa muita suurempi riski saada sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti eli sydänlihaskuolio. Diabeetikoilla sydänlihakseen
verta tuovat sepelvaltimot ahtautuvat
tavallista helpommin, jolloin sydän ei
saa riittävästi verta eikä siten happea
eikä energiaa.
Valtimoiden ahtautumista eli ateroskleroosia voi verrata vesijohtoputkien
ruostumiseen: ruostuessaan putki ahtautuu ja sen sisäpinta tulee hauraaksi

Varasin ajan työterveyslääkärille. Hän
otti oireeni vakavasti heti ja passitti verikokeiden jälkeen rasituskokeeseen.
Verikokeessa havaittiin CRP:n olevan
lievästi koholla, mikä kertoo infarktin
mahdollisuudesta.
Seuraavana päivänä tehty rasituskoe kertoi selvästi, että sydänlihas kärsii hapenpuutteesta. Työterveyslääkäri
päätti lähettää minut julkiselle puolelle
jatkotutkimuksiin.
Olin normaalisti töissä seuraavana
päivänä, kun hän soitti minulle ja kertoi
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perehtyneensä tutkimustuloksiin vielä
tarkemmin ja keskustelleensa tutun kardiologin kanssa hoidostani. Hän sanoi
minun olevan infarktiriskipotilas ja kehotti menemään suoraan Marian sairaalaan päivystysvastaanotolle. Tilanne olikin pahempi kuin olin kuvitellut.
Kävelin kauniissa syyskuun alun säässä Kampista Marian päivystykseen Lapinlahdenkadulle. En tuolloin arvannut
sen olevan pisin kävelylenkkini moneen
kuukauteen.
Ilmoittauduin päivystykseen ja aloin
odottaa lääkärin puheille pääsyä.

Hivuttaen osastolle
Odotustilat olivat tupaten täynnä. Sain
istua aamupäivästä iltaan asti ennen
kuin joku lääkäri ilmeisesti näki lähetteeni. Minulle tultiin sanomaan, etten
missään tapauksessa saa enää istua
odottamassa, vaan minun pitää mennä
makuulle verhoilla eristettyyn soppeen
käytävän sivussa.
Seuraavaksi sain kuulla, että sairaala
on täynnä ja joutuisin odottamaan osastolta vapautuvaa paikkaa yön yli päivys-

tysosastolla. Hätäkös tässä, ajattelin ja
varauduin odotukseen.
Yö oli pitkä ja levoton. Minulla ei ollut sinänsä mitään hätää, mutta muiden hätä piti huolen siitä, ettei nukkumisesta tullut mitään. Ajattelin ottaa sen
kokemuksena.
Seuraavana päivänä pääsin osastolle odottamaan pääsyä varjoainekuvaukseen. Sinnekin oli kuulemma jonoa.

Lääkärin toteamus operaation jälkeen oli karu:
kolmen valtimon kova sepelvaltimotauti.
Suositellaan ohitusleikkausta
kiireellisesti. Kaikki kolme sepelvaltimon
haaraa olivat tukossa.

Tukossahan se on
Viikon makoilun jälkeen ambulanssikyyti vei minut Peijakseen kuvattavaksi.
Rannevaltimooni työnnettiin katetri, joka ujutettiin sydämeen asti. Siellä sepelvaltimoihin ruiskutettiin jodipitoista varjoainetta, joka kuvattiin
röntgenlaitteella.
Lääkärin toteamus operaation jälkeen
oli karu: kolmen valtimon kova sepelvaltimotauti. Suositellaan ohitusleikkausta
kiireellisesti. Kaikki kolme sepelvaltimon
haaraa olivat tukossa.
Minut palautettiin Mariaan odottamaan ohitusleikkaukseen pääsyä. Olin
sen verran suuren riskin potilas, ettei kotona odottaminen ollut vaihtoehto. Onneksi sain sentään luvan liikkua vapaasti
sairaala-alueella. Kävin pari kertaa päivässä kiertämässä alueen. Mihinkään ei
edelleenkään sattunut.
Leikkaukseen pääsyä odottaessa minulla oli hyvin aikaa perehtyä ohitusleikkauksen kulkuun ja kuntoutusvaiheeseen.
Olin hyvin valmistautunut, kun Mariassa lähes kolme viikkoa vietettyäni kutsu
Meilahteen lopulta tuli.
Kiireellisyys on suhteellista – omin jaloin ohitusleikkaukseen menijä on eri
asemassa kuin kadulla infarktin saava.
Kävellen en tietenkään saanut Meilahteen mennä, vaan jälleen ambulanssikyydillä. Varmuuden vuoksi.
Vielä yksi yö päällisin puolin terveenä
miehenä sairaalasängyssä.

Aamulla kävin suihkussa, pukeuduin
leikkauspaitaan, otin esilääkityksen ja
asetuin pitkäkseni odottamaan kuljetusta leikkaussaliin.
Jos kaikki menisi hyvin, heräisin ylihuomenna. Toista vaihtoehtoa en
miettinyt.

kahden mieshoitajan keskustelua. Heillä oli känkkäränkkäpäivä. Mikään ei ollut
hyvin ja kaikesta löytyi jotain arvosteltavaa. Mitähän tähän ääneen heräävä potilas mahtaa tuumia, mietin.

Hyräilevä herätys
Ensimmäinen havainto sydänkirurgisella teho-osastolla oli ääni. Joku
liikkui vuoteeni ympärillä ja hyräili. Nuori naishoitaja. Olin selvinnyt
siitä.
Hän kertoi leikkauksen olleen
edellispäivänä. Herätessäni minut oli jo irrotettu sydän-keuhkokoneesta. Letkuja ja johtoja oli
minussa edelleenkin kiinni huomattava määrä. Niitä kuitenkin
irrotettiin vähä vähältä, ja muutaman tunnin kuluttua hoitaja syötti minulle jo kevyen keittoaterian. Pian olisi edessä siirto
vuodeosastolle toipumaan.
Teho-osastolla potilas ei paljoa pysty tekemään. Hän vain
toimenpiteiden kohde. Silti hän
kuulee ja reagoi ärsykkeisiin
ympärillään. Minulle sattui hoitaja, joka hyräilyllään teki heräämiskokemuksesta miellyttävän.
Saman päivän aikana pääsin
tai jouduin kuulemaan myös
Nyt Karin on hyvä olla. Kiristys rinnasta on pois.
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Pyörtyilevä potilas
Seurasi siirto vuodeosastolle, jossa tarkoitus oli kuntoutua kotiutuskuntoon.
Normaalisti siihen menee noin viikko.
Minulla meni vähän pidempään, koska
hyvin alkaneet kävelyharjoitukset käytävällä piti keskeyttää pyörtyilyn vuoksi. Pääsin kymmenisen metriä ja sitten
valot sammuivat vintiltä. Tämä toistui
muutaman kerran.
Minut patistettiin kiireesti neurologisiin tutkimuksiin, koska epäiltiin pyörtyilyn johtuvan jostakin ongelmasta
aivoissa. Aivosähkökäyrissä, varjoainekuvauksessa ja magneettikuvassa ei kuitenkaan näkynyt mitään erikoista. Aivot siellä päässä kyllä oli, ja vaikuttivat
toimivan asianmukaisesti. ”Varmuuden vuoksi” minulle kuitenkin aloitettiin
epilepsialääkitys.
Lopulta kardiologi löysi selityksen sille, miksi en tahtonut kestää tajuissani
lähtiessäni kävelemään. Sydänpussiin
oli tihkunut verta ilmeisesti anturin irrotuksen seurauksena.
Verta oli pussissa niin paljon, ettei sydän mahtunut enää laajenemaan pumpatessaan. Niinpä aivoilta puuttui happea, mikä johti tajunnan pätkimiseen.
”Olisihan tämä pitänyt heti arvata”, kardiologi tuumasi. No, parempi myöhään.
Käväisin uudemman kerran leikkaussalissa, jossa rintakehän puolimetristä
haavaani vähän raotettiin ja sen kautta laitettiin sydänpussiin katetri, jonka
kautta veri valutettiin sieltä pois. Ja kas,
valot lakkasivat sammuilemasta.

”Hoitaa itse diabeteksen”
Olin ottanut insuliinipumpun irti lähtiessäni leikkaukseen. Operaation aikana ja pari päivää sen jälkeen hoitohenkilökunta hoiti insuliinin annostelun
ruiskulla.
Papereissani luki kuitenkin ”huolehtii
itse insuliinihoidostaan pumpun avulla”.
Niinpä minua patistettiin laittamaan insuliinipumppu kuntoon ja kiinni, vaikka olin vielä melkoisen sekaisin
kipulääkkeistä.
Lisäksi isot haavat kädessä ja rintakehässä rajoittivat pahasti pumpun kanssa
näpräämistä. Ohituksia varten minulta
otettiin toisesta kädestä ja jalasta suoni
varaosiksi. Leikkaushaavaa oli yhteensä
noin metri.

Onneksi yksi hoitajista ymmärsi vaikeuteni ja auttoi insuliinipumpun kuntoonlaitossa. Pari päivää myöhemmin
homma hoitui jo paljon helpommin.
Toipumiseni käynnistyi siis hieman
normaalia verkkaisemmin. Kesti reilut
kaksi viikkoa ennen kuin kuntoni oli sellainen, että minut voitiin päästää kotiin.
Olin ollut sairaalassa siinä vaiheessa yhteensä noin puolitoista kuukautta. Halusin kiihkeästi ulos laitoksesta.

Verta oli pussissa niin paljon, ettei sydän mahtunut
enää laajenemaan pumpatessaan. Niinpä aivoilta
puuttui happea, mikä johti
tajunnan pätkimiseen.
”Olisihan tämä pitänyt
heti arvata”,
kardiologi tuumasi.

Askel kerrallaan

Parin viikon kuluttua kotiutumisesta kävin näyttäytymässä työpaikallani.
Työtoverien tuki koko sairaalaepisodin
ja toipumiskauden aikana oli sanoinkuvaamattoman hienoa.
Kaksi kuukautta leikkauksen jälkeen
olin jälleen bändin kanssa soittokeikalla.
Kuukautta myöhemmin palasin takaisin
kokopäivätyöhön ja aloin taas käydä yhdistyksen lentopallovuorolla, äijäjoogassa ja kuntosalilla.
Nyt leikkauksesta on kulunut runsas vuosi. Arvet näkyvät edelleenkin
selvästi ja rintakehän lihakset muistuttavat tietyissä asennoissa joutuneensa koville. Verenpaine-, kolesteroli- ja
aspiriinitabletit pitää muistaa ottaa
säännöllisesti.
Diabeteksen hoitotasapainoon olen
yrittänyt kiinnittää entistä paremmin
huomiota, koska huonossa tasapainossa
sepelvaltimoiden seinämät sokeroituvat, mikä lisää niiden tukkeutumisriskiä.
Kävin erikseen kiittämässä työterveyslääkäriäni siitä, että hän toimi niin
ripeästi.
Hänen mukaansa oli hyvä, että tulin
valittamaan oireista ajoissa enkä perisuomalaiseen tapaan purrut vain hammasta. Ohitusleikkaus voitiin tehdä ennen kuin sydäninfarkti ehti vahingoittaa
sydänlihasta.
Diabeetikoilla sepelvaltimotaudin oireet ovat usein niin epämääräisiä, ettei
niitä välttämättä osata tunnistaa.

Kotiutusvaiheessa pystyin kävelemään
ilman rollaattorin tukea satakunta metriä kerrallaan. Painoni oli pudonnut
kymmenisen kiloa ja kunto romahtanut.
Seuraavat kolme kuukautta kuntoutin
itseäni kävelemällä joka päivä vähän pidemmän matkan kuin edellisenä. Alku
oli vaatimaton, pari sataa metriä, mutta matka piteni ja vauhti lisääntyi päivä päivältä. Hukassa ollut ruokahalukin
palasi.

Sepelvaltimotaudin välttäminen
• Pidä sokeritasapaino hyvänä, älä tupakoi ja noudata vähärasvaista,
vähäsuolaista ruokavaliota ja harrasta liikuntaa.
• Pidä huoli siitä, että verenpaineesi ja veren rasva-arvosi tutkitaan säännöllisesti.
• Jos olet yli 40-vuotias tai sairastanut pitkään diabetesta, tutkituta sydämesi
ennen kuin aloitat fyysisesti rasittavan liikuntaharrastuksen, koska
sepelvaltimotauti voi olla diabeetikolla vähäoireinen tai oireeton.
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Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN

SYYSKOKOUKSEEN

Paikka: Annantalo auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki
Aika: torstaina 29.11.2012 klo 18.00
Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki
Aika: kokousta
torstaina
29.11.2012luennon
klo 17.30
Ennen
järjestämme
joka alkaa klo 17.00.
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nillä. Varaudu
esittämään
jäsenkorttisi
tai ota mukaan
henkilöllisyystodistus
jäsenyyden
toteamiseksi.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään § 4.5 mukaiset sääntömääräiset asiat:
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään § 4.5 mukaiset sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen
sihteerin
valinta valinta
4.3. Kahden
pöytäkirjan
tarkastajan
Kahdenääntenlaskijan
pöytäkirjan tarkastajan
valinta
5.4. Kahden
valinta
Kahden ääntenlaskijan
valinta hyväksyminen
6.5. Laillisuuden
ja päätösvaltaisuuden
7.6. Työjärjestyksen
Laillisuuden jahyväksyminen
päätösvaltaisuuden hyväksyminen
8.7. Toimintasuunnitelman
hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
Työjärjestyksen hyväksyminen
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun hyväksyminen
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
10. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun hyväksyminen
11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
10.Hallituksen
Talousarvion
hyväksyminen
12.
muiden
jäsenten jaseuraavalle
varajäsententilivuodelle
valinta seuraavaksi
11.kaksivuotiskaudeksi
Hallituksen muiden
jäsenten ja varajäsenten
valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
erovuoroisten
tilalle
erovuoroistenjatilalle
13. Tilintarkastajan
toiminnantarkastajan valinta sekä heidän
12.henkilökohtaisten
Tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan
varamiestensä
valinta valinta sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä
valinta seuraavalle
seuraavalle
tilikaudelletilikaudelle

14.
ja ja
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13.Hallituksen
Hallituksen
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muut
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15.
päättäminen
14.Kokouksen
Kokouksen
päättäminen
Tervetuloa!
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Leijonan näkö
”Sabaragamuwan provinssin pienessä kylässä Amanthi Rajapakse odottaa jännittyneenä
täydellisessä aamun pimeydessä ja omassa vielä synkemmässä pimeydessään bussin
saapumista. Tänään on se päivä, jolloin hänen pitäisi matkata Nethsethan silmäsairaalaan
Ratnapuraan. Amanthin harmaakaihin runtelema ja nyt jo lähes kokonaan hävinnyt
näkökyky on tarkoitus palauttaa nopealla ja tehokkaalla tohtori Widanapathiranan
leikkauksella.”

Teksti: Hannu Saarnilehto (ykköstyypin diabetesta sairastava itsekin), Lions klubi Helsinki-Töölö
Kuvat: Erkki Laine
Näin voisi alkaa tarina näönpalauttamisesta Sri Lankan Ratnapurassa, sillä
siellä toimii silmäsairaala, jonka perustamiseen Suomen Lions -liitto eli suomalaiset ”leijonat” (näin Lions klubien
jäsenet itseään kutsuvat) ovat panostaneet merkittävästi. Taloudellisesti projektia ovat tukeneet Suomen ulkoministeriö sekä kansainvälisen Lions-järjestön
säätiö. Sairaala tarjoaa ilmaiseksi leik-

kausmahdollisuuden niille, jotka eivät
itse pysty hoitoa maksamaan.
Näkökyky on jo pitkään ollut vuonna
1917 perustetun järjestömme toiminnassa erityissijalla. Tunnettu vammaisten asioiden ajaja Helen Keller (itse sokea ja kuuro) haastoi Lions-järjestön
vuonna 1925 pitämässään puheessa:
”Ettekö ryhtyisi Sokeiden Ritareiksi tälle ristiretkelle pimeyttä vastaan?” Tämä
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oli haaste, jota ei palvelujärjestössä voitu olla ottamatta vastaan. Ja toiminta jatkuu yhä, Ratnapuran sairaala on
kansainvälisen Sight First, Näkökyky ensin –kampanjan toisen vaiheen tuloksia. Leijonan näkökykyä ei leikkaamalla
avustettaville saada, mutta lähes entiselleen se silti pystytään palauttamaan.
Leijona-toiminnassa painopisteet näkökyvyn edistämiseksi vaihtelevat ja täl-

”Näkökyky on jo pitkään
ollut vuonna 1917
perustetun järjestömme
toiminnassa erityissijalla.”
Helen Keller

lä hetkellä kampanjoidaan voimakkaasti
tuhkarokkoa vastaan, sillä se on yksi johtava lapsuusiän sokeuden syy.

Miten tämä liittyy
diabeetikkoihin?
Leijonat ovat ottaneet kansainvälisesti diabetestiedotuksen yhdeksi pitkäaikaisista sitoumuksistaan. Työ tukee diabeteskoulutusta, hoitoa, tutkimusta ja
varhaista havaitsemista. Edistämme diabetestiedotusta yhteistyössä National
Diabetes Education Program (NDEP)
-ohjelman kanssa. NDEP on johtava julkinen tiedotusohjelma, jolla edistetään
diabeteksen ehkäisyä ja hallintaa Yhdysvalloissa. NDEP-ohjelmasta saa myös
diabetesresursseja ja julkaisuja.
Mutta emme puhu pelkästään kan-

sainvälisistä asioista. Todellinen avun tarve syntyy ihmisen, yksilön hädästä, eikä
tällöin tarvita isoja operaatioita, vaan ripeää toimintaa. Pääkaupunkiseudulla
toimii useita klubeja, joiden puoleen voi
kääntyä erilaisten palvelupyyntöjen tai
hakemusten kanssa. Yksi näistä klubeista, LC Helsinki-Töölö on aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kanssa. Klubin merkittävin

aktiviteetti vuosittain on Temppeliaukion kirkossa 6.12. pidettävä Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Konsertin tuotot
käytetään erilaisiin kausittain päätettäviin avustustoimiin. Diabetesyhdistys
myy konserttiin lippuja ennakkoon toimipisteessään Malminkadulla.

Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
6.12. kello 14 Temppeliaukion kirkossa
Tapani Heikinheimo, sello
Helsingin Juniorijouset, johtaa Jukka Rantamäki
Sirkka Lampimäki, sopraano, johtaa Henrik Lamberg
Tapio Tiitu, urut /piano
Suomalaisen Klubin kuoro
Aarno Cronvall, juonto
Lippujen hinnat 20 € ovelta ja
15 € ennakkomyynnissä.

Tervetuloa!
Lippuja voi tiedustella: Pekka Leinonen,
puheenjohtaja, opetusneuvos, 050-5665 529.
Lippuja voi ostaa yhdistyksen toimistolta aukioloaikoina.
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Diabeetikon
sosiaaliturvan
erityispiirteitä
Diabeetikolla ei ole varsinaisesti erityistä sosiaaliturvaa, mutta pitkäaikaissairaus itsessään
ja sen tuomat monimuotoiset lisävaivat oikeuttavat tiettyihin etuihin. Nostamme tässä
artikkelissa esille muutaman taloudelliseen tukeen liittyvän edun. Tarkempia tietoja saat
Diabetesliiton sosiaaliturva-julkaisusta joko internet-sivuilta tai tilaamalla vihkosen kotiin.
Teksti: Piia Laine
Julkaisussa kerrotaan myös muista, kuin
rahalliseen tukeen oikeuttavista potilaan oikeuksista. Henkilökohtaisista tukimahdollisuuksista kannattaa jutella
joko hoitopaikan tai oman asuinalueen
sosiaalityöntekijän tai Kelan virkailijan
kanssa.

Lääkekorvauksia ja
maksukattoja
Lääkkeistä saatavat korvaukset on jaoteltu kolmeen eri luokkaan: peruskorvaus (42%), alempi erityiskorvaus (72%)
ja ylempi erityiskorvaus (100%). Korva-

ukset tulevat automaattisesti huomioiduksi apteekissa, kunhan Kela-kortin
takana on merkintä diabeteksesta. Merkinnän saa lähettämällä lääkärin kirjoittaman B-lausunnon Kelaan, kun diagnoosi ja käytettävä hoitomuoto on
varmistunut. Usein terveydenhuollon
yksiköt tekevät tämän automaattisesti,
mutta siitä kannattaa kuitenkin puhua
vastaanotolla.
Sairaudenhoidossa on myös erilaisia maksukattoja. Esimerkiksi Espoossa,
Helsingissä ja Vantaalla terveysasemakäynneistä laskutetaan kolme ensimmäistä kalenterivuoden alusta. Tämän
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lisäksi Kela seuraa muun muassa kalenterivuoden lääkekustannuksia ja niissä
korvausten yläraja on reilu 700 euroa.

Sairauden aiheuttamien
erityiskustannuksien
huomiointi
Diabeetikko ei yleensä koe olevansa vammainen, mutta hänen on mahdollista saada sairaudenhoitokustannusten kattamiseen vammaistukea.
Alle 16-vuotiaiden tuesta perheet saavat yleensä hyvin tietoa hoitopaikoista, mutta harva tuntee yli 16-vuotiaiden

mahdollisuuksista saada tukea.
16 vuotta täyttäneen vammaistuki korvaa sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa haittaa, avun tarvetta ja erityiskustannuksia. Diabeetikon kohdalla
kustannukset tarkoittavat muun muassa omavastuuosuuksia lääke-, lääkäri- ja fysioterapiakustannuksista. Vammaistuki on porrastettu kolmeen osaan:
perusvammaistuki, joka on 89,18€/kk,
korotettu vammaistuki 208,09€/kk ja
ylin vammaistuki 403,50 €/kk. Saatavan
vammaistuen suuruus määräytyy jatkuvista kustannuksista, joiden pitää olla
vähintään samansuuruisia kuin tuki.
Esimerkki: Diabeetikolla on perussairauden lisäksi ns. jäätyneet olkapäät (frozen shoulder), jotka ovat kipeät. Hän
käy kahden viikon välein fysioterapiassa,
joka auttaa kipuihin. Kustannuksia tulee

120e/kk. Hän saa perusvammaistuen, eli
89,18e/kk. Tuen tarpeen arvioidaan jatkuvan vuoden eteenpäin, joten tuki on
määräaikainen. Tukea jatketaan uudesta hakemuksesta, jos tarve jatkuu määräajan jälkeen.
Eläkkeellä olevan hoitotuki voidaan
myöntää eläkeläiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajaksi. Toimintakyvyllä tarkoitetaan
kykyä huolehtia itsestä (mm. peseytyminen ja pukeutuminen), selviämistä arkisista askareista kotona tai liikkumisesta kodin ulkopuolella. Sairauden
tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjausta tai erityiskustannuksia. Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat kuuluvat
yleisen vammaistuen piiriin, mikäli kriteerit täyttyvät.

Verotus ja
invaliditeettiprosentti
Invalidivähennyksen saamiseksi on ensimmäisellä kerralla toimitettava verottajalle B-lääkärintodistus. Siitä tulee
ilmetä pysyvä haitta-aste ja haitan alkamisajankohta. Vähennyksen saa, jos
haitta-aste on yli 30%. Insuliinihoitoinen
diabetes ilman lisäkomplikaatioita luokitellaan vähintään 40% haitta-asteeksi.
Tablettihoitoinen diabetes jää yleensä
ainoana sairautena pienemmälle haittaluokalle. Kannattaa silti pyytää lääkäriltä arviota haitta-asteesta, varsinkin jos
sairauksia on useampia, sillä haitta-aste
saattaa nousta silloin.

Lähteet ja lisätietoja:
• Diabeetikon sosiaaliturvaopas 2012
http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/yleista_diabeteksesta/diabeetikon_sosiaali
turva
• www.kela.fi > vammaistuet
• www.kela.fi > sairastaminen
• Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteinen sosiaaliturvasivusto
www.sosiaaliturvaopas.fi

Skannaa koodi ja
lue lisää diabeetikon
sosiaaliturvaopas
2012:sta.
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”Akupunktio myös rentouttaa ja
sillä voi olla myönteinen
vaikutus yöuniin.”

Akupunktio

&fysioterapia

Akupunktio on vanha kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmä, jolla hoidetaan mm. tuki- ja
liikuntaelin kipua määrättyjen pisteiden stimuloimisen kautta. Fysioterapiassa akupunktio on
tärkeä osa kivunhoitoa esimerkiksi jäätyneen olkapään (fozen schoulder), tenniskyynärpään,
selkä- polvi- ja niskakipujen hoidossa.
Akupunktiolla voidaan vaikuttaa lisäksi lihasjännityksiin, säteilyoireisiin ja migreeniin. Akupunktio myös rentouttaa ja sillä
voi olla myönteinen vaikutus yöuniin.
Akupunktio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi useissa
kliinisissä tutkimuksissa. Sen vaikutus perustuu porttikontrolliteoriaan ja endrofiinien, hyvän olon hormonien erittymiseen.
Porttikontrolliteorialla tarkoitetaan sitä, että neulojen avulla
pyritään hidastamaan ja ruuhkauttamaan kipua välittävän järjestelmän toimintaa aivokuoreille.
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Akupunktiopisteet valitaan haastattelun ja alkukartoituksen
perusteella. Akupunktio on yleensä kivuton, koska neulat ovat
hyvin ohuita ja tekniikka toteutetaan hellävaraisesti. Neulat
ovat steriilejä ja kertakäyttöisiä.
Hoidon vaikutuksen huomaa jo yhden - kahden hoitokerran jälkeen ja hoitoa jatketaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Fysioterapian tarkoituksena kivunhoidon lisäksi on ylläpitää
ja tukea ihmisen työ- ja toimintakykyä. Fysioterapiassa kartoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan mm. ryhtiä, liikeratoja ja nii-

den toimintaa sekä ylipäätään toiminnallisuutta minkä perusteella annetaan
ohjausta ja neuvontaa itsehoitoon. Liike- ja harjoiteohjauksen ja neuvonnan
lisäksi fysioterapia saattaa sisältää yksilöllisten tarpeiden mukaan manuaalista käsittelyä eli mobilisointia ja/tai pehmytkudoskäsittelyä erilaisia pehmeitä
tekniikoita käyttäen.

Koulutettu lähihoitaja ja
fysioterapeutti
Paula Jääskeläinen on koulutukseltaan
lähihoitaja ja fysioterapeutti. Hän on
täydennyskouluttautunut akupunktion käyttäjäksi. Paula on ohjannut vuosia
tuki- ja liikuntaelinten vahvistamiseen
tarkoitettuja jumpparyhmiä. Hänen
osaamisensa on erityisen vahva niskahartiaseudun ja selän alueen vaivojen
hoidossa.

Kysy akupunktioaikoja
toimistosta!

Tunnetko QR-koodin?
Alla olevia QR-koodeja näkyy nykyään jos jonkin näköisissä paikoissa. Olet varmasti
ihmetellyt mitä ne oikein ovat ja miten ne toimivat. Myös kunnallisvaaleissa jokunen
ehdokas hyödynsi koodia lehti-ilmoituksessaan.
Myös me täällä Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistyksessä otamme QRkoodit käyttöön, sillä ne tuovat valtavasti lisää informaatiotilaa ohjaamalla
lukijan verkkosivuille, jossa käsiteltyä aihetta käsitellään tarkemmin kuin mihin
meillä on mahdollisuus tässä lehdessä. Voit lukea yllä olevan koodin vaikka
älypuhelimella tai iPadilla ja siirtyä sitä
kautta verkkosivuillemme.

Historia
QR -kooditekniikka on kehitetty Japanissa jo 1990 -luvun alkupuolella. Alunperin se on kehitetty teollisuuden tarpeisiin - nopeaan liukuhihnalla kulkevien
kappaleiden seurantaan. QR -koodi tulee englannin kielen sanoista ”Quick
Responce”.

Käyttökohteet
Tyypillisesti QR -koodeilla halutaan välittää osoitelinkki mobiileihin päätelaitteisiin. QR -koodiin kirjoitetaan esimerkiksi
tuotteen sivun osoite. Asiakas voi lukea
koodin älypuhelimensa viivakoodin lukijalla, joka puolestaan osaa avata koodiin
kirjoitetun osoitteen suoraan www-se-

tista tai vaikka hotellihuoneesta.
Printtimediassa QR -koodia käytetään
niin ikään ohjaamaan internet -sivulle.
Esimerkiksi tuotemainoksissa halutaan
usein enemmän tietoa kuin itse mainokseen on mahdollista laittaa. QR koodi antaa lisää mahdollisuuksia.
www.psdiabetes.fi

Lukulaitteet

laimeen. Loppukäyttäjä pääsee siis nopeasti halutulle internet -sivulle ilman
osoitteen kirjoittamista. Mobiililaitteilla
kirjoittaminen on yleisesti hyvin hidasta
ja QR -koodin hyödyntäminen nopeuttaa sivuille pääsyä huomattavasti. Hyvällä tuurilla sivuilla kävijä tekee sivusta kirjanmerkin ja palaa uudelleen.
QR -koodi voidaan painaa käytännössä mihin tahansa mainokseen tai esitteeseen. Se voi olla esimerkiksi katumainoksessa, jolloin ohikulkijat pääsevät
helposti ja nopeasti halutulle internet
-sivulle. QR -koodi voi olla vaikka luontopolulla tietyssä kohteessa ja siitä aukeava linkki kertoo lisätietoja kohteesta.
Se voi löytyä bussin kyljestä, käyntikor-

Lukulaitteena toimivan ”kameran” eli älypuhelimen tai iPadin lisäksi tarvitaan viivakoodin lukemiseen ohjelmisto. Koodien lukemiseen käytettävä ohjelmisto
on internetistä ilmaiseksi saatavilla käytännössä kaikkiin älypuhelimiin.
Ohjelmistojen haku ja asennus tapahtuu monesti helpoiten suoraan puhelimesta. Android -puhelimiin ohjelmisto löytyy Android Marketista ja Nokian
puhelimiin Nokia kaupasta tai iPhoneen
iPhone Apps -kaupasta/AppStoresta.
Osa Nokian malleista sisältää QR -koodien lukuohjelman valmiiksi asennettuna nimellä viivakoodin lukija tai barcode reader.
Kokeile, innostut varmasti!
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KERHOT – VERTAISTUKI
HELSINKI
MAANANTAIKERHO
Alkaen tammikuun 14. päivä klo 12 – 14 osoitteessa Käenkuja
1 B, Helsinki. 2. kerros, Sininen huone.
Yhteyshenkilö Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.

TIISTAIKERHO - YHDISTYKSESSÄ
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13 – 15 yhdistyksen
toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit
keitetään. Toiminta alkaa tammikuun 15. päivä.
Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puh. 040 521 7609.

MALMIN DIABETESKERHO
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 – 15 alkaen
8.1.2013. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita
ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän
tapahtumista. Syksyllä ja keväällä käymme yhden kerran
esimerkiksi teatterissa tai syömässä.
Yhteyshenkilö Kaija Siltala, 040 540 3343.

MALMINKARTANOSSA perhekerho
keskiviikkoisin klo 17 – 19, jonne toivotaan alueen
diabeetikkolasten osallistuvan vanhempansa kanssa.
Osoite on Malminkartanon asukastalo Renki Piianpuistossa,
Piianpolku 7. Yhteyshenkilönä toimii Juha Erkko, puhelin 040
707 3452, klo 16 jälkeen.Lämpimästi tervetuloa vaihtamaan
kokemuksia ja ajatuksia.

TIKKURILA
kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30
- 18.00 Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila.
Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen, puh. 050 3002018,
ritva.sarkkinen@welho.com

LÄNSI-VANTAA
kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon
torstaina klo 14.00 alkaen. Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1,
Myyrmäki. Yhteyshenkilö Sirpa Ritvos, puh. 040 7083018,
sirpa.ritvos@gmail.com.

LÄNSIMÄKI
kokoontuu joka maanantai klo 13.00-14.00, Maalinauhantie
15 B, yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, puh. 044 3055840.

HAKUNILA
kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.00
Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48. Yhteyshenkilö
Anja Heiniölä, puh. 050 3522583, anjaheini@saunalahti.fi.
TULETKO KANSSAMME JOULUPUUROLLE 4.12.?
Ilmoitatkotulostasi 27.11. mennessä Anjalle, mieluummin
illalla. Tapaamme tammikuussa seuraavan kerran.
Toivotan teille rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2013.
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Ryhmät kokoontuvat syyskuusta
toukokuuhun.
ESPOO ”Betes-kahvilassa”
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille,
läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja
kokemuksia. Välillä alustajia eri aiheista.
Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantaina klo
17 - 19 paikkana Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola
Kannunkulman kabinetti (os. Kannunsillankatu 2, 02770
Espoo).
Espoossa syyskausi lopetetaan 10.12.2012, ja kevätkausi
aloitetaan 7.1.2013 (viikko 2). Lisätietoja Osmo Tuppurainen
gsm 040 703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
www.esdi.palvelee.fi

Vertaistukea ja luovaa toimintaa
1-tyypin aikuisdiabeetikoille
Tervetuloa luovilla menetelmillä
työskentelevään vertaisryhmään, joka
kokoontuu kuusi kertaa ajalla

7.1.-11.2.2013.
Tapaamme maanantai-iltaisin
klo 16.30-18.30 yhdistyksen tiloissa os.
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.
Ryhmään mahtuu kuusi osallistujaa.
Käytämme luovuutta ja erilaisia taidevälineitä
(mm. kirjoittaminen, piirtäminen,
maalaaminen) pohtiessamme diabeteksen
merkitystä elämän kokonaisuudessa.
Ryhmän jäsenistä saamme vertaistukea.
Kaikki materiaalit saat paikan päältä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.12.2012
mennessä s-postilla toimisto@psdiabetes.fi
tai 09-5860 520.
Ohjaaja: Piia Laine. Hinta: 20 euroa / hlö

LIIKUNTA
VESIVOIMISTELU

RETKET

Myyrmäki

perinteinen retki (jo 7. kerta!) Lohjan menneen ajan
joulumarkkinoille sunnuntaina 16.12.12. lähtöpaikat
mellunmäen metroasema klo 9.40, tikkurilan asema,
museon edestä klo 10.00 ja martinlaakson asema klo 10.20.
hinta 25€ alle 17 v. 12,50€. Hinta sisältää bussimatkat ja
iltapäiväkahvit omenatilalla lohjansaaressa. ilmoittautumiset
riitta ruohosto puh. 044 305 5840, viimeistään 30.11.12. kerro
ilmoittautuessasi, mistä tulet kyytiin.

maanantaisin klo 14.30 - 15.00, alkaen 7.1.2013. Hinta
jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,-, lisäksi uimahallin pääsymaksu.
Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Sirpa Ritvos,
puh. 040 7083018, sirpa.ritvos@gmail.com.
Myös jatkavien tulee ilmoittautua.

Tikkurila
tiistaisiin klo 16.30 - 17.00, alkaen 8.1.2013. Hinta jäseniltä 40,-,
ei jäseniltä 50,- sekä uimahallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/
ilmoittautumiset Ritva Sarkkinen, puh. 050 300 2018,
ritva.sarkkinen@welho.com.
Myös jatkavien tulee ilmoittautua.

Asahi
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4,
Tikkurila tammikuusta toukokuuhun.

Kuntosali
Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja
13, perjantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautumiset Jaakko
Vastamäelle puh: 040-511 6298.

KEILAUS
Keilaamaan (2 ryhmää) – ei ikä-rajaa!
1. Leppävaarassa
Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellossa. Joka viikko
torstaisin 13.00-14.30. Omakustannehinta (hallin päivähinta).
Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen
Jaakko Messala gsm 040 733 4386, tai
Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078.
2. Espoonlahdessa
Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerroksessa.
Syksyllä jatketaan vielä 25.11.2012 ja 30.12.2012.
Aika on klo 18-19.30.
Keväällä 2013 keilailuillat ovat:
27.1.2013, 24.2.2013, 31.3.2013, 28.4.2013, ja 26.5.2013.
Aika on edelleen klo 18-19.30.

TEATTERI
Näytelmä GARBIEL, TULE TAKAISIN.
Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44, lauantaina 16.3.2013
klo 14.00 Pääosassa Mikko Rantaniva, mukana mm.
Sara Paavolainen. Ilmoittautumiset vuoden loppuun
mennessä marjo.seppala@pp2.inet.fi, puh. 040 708 9542.
Liput 27€, eläkeläiset 25€.

TAPAHTUMAT
Hyvää ruokaa, Stanp-Up-esitys ja erinomaista seuraa,
eli Pitkään sairastaneiden diabeetikoiden tapaaminen
sunnuntaina 2.12.2012 klo 16 alkaen Tapiola Garden-hotellin
Galleria-kabinetissa (Tapionaukio 3, 02100 Espoo).
Nyt nauttimaan hyvästä ruuasta ja seurasta ohjelmanumeron
(stand-up koomikko) kera. Tavoitteena tavata muita pitkään
sairastaneita diabeetikoita ilman otsaryppyjä.
Jos olet elänyt diabeteksesi kanssa ainakin muutaman
vuosikymmenen, niin tämä vapaamuotoinen tilaisuus voi olla
juuri Sinulle!
Hinta jäsenille 20€ per henkilö (sisältää ohjelman ja ruuan).
Varaa omaa paikkasi heti – ilmoittaudu viimeistään
21.11.2012. sähköpostitse: tavataan0212@gmail.com
maanantai-tiistai 12.-13.11. klo 15-18 Eija Leevelle
gsm 040 50 888 08.
Torstai-perjantai 15.-16.11 klo 15-18 Kirsti Olinille
gsm 040 830 6368. Saat ilmoittautuessasi maksutiedot (ja
muista ilmoittaa mahdolliset ruoka-aine-allergiat).
Lisätietoja (mm. menu) löytyy marraskuun aikana
os. www.esdi.palvelee.fi
TERVETULOA!

Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisemmin Kirsti Olinille
gsm 040 830 6368. Jäsenhinta 10 eur/hlö maksetaan paikan
päällä.

LENTOPALLO
PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle sunnuntaisin klo
17-18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa ”pehmo” -säännöin.
Porukassa on 20–70 -vuotiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä on
liikkuminen, ei hampaat irvessä pelaaminen. Yhteyshenkilö
on Kari Kortelainen 040 342 4340.
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Kyselyilta vastasairastuneille
(tai vähän kauemminkin sairastaneille)
Tiistaina 13.11.2012 klo 18-20 EJYn Järjestötalolla Tapiolassa
(Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, keilahallin talo).
Alustajana Diabeteshoitaja, ja tietoa myös sosiaaliturvaasioista. Tule ja löydä vastaus Sinua askarruttaviin kysymyksiin
asiantuntijan avulla.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Nuorten ja nuorten aikuisten
diabeetikoiden, ja
Oman ystävän elokuva -ilta (elokuvana Hobitti –
Odottamaton matka, elokuvan ikäraja ei vielä tiedossa!)
Tiistaina 18.12.2012 klo 17.30 Tapiolassa Kino Tapiolassa
(Mäntyviita 2, 02110 Espoo)
Tämä tilaisuus on maksuton nuorille ja nuorille aikuisille (n.
15-25-vuotiaat) diabeetikoille kavereineen – asuinkunnasta
riippumatta! Elokuvaliput ovat maksuttomia, ja mukaan
kukin diabeetikko voi ottaa yhden ystävänsä. Elokuva ”Hobitti
– Odottamaton matka” (3D) on ollut ensi-illassa noin viikkoa
aiemmin.
Tilaisuus alkaa klo 17.30, ja elokuvan pariin päästään klo 18
tietämillä. Ennen elokuvaa tiedossa yhdessäoloa ja hiukan
diabetestietoakin. Katso tarkempaa tietoa ohjelmasta
marraskuussa os. www.esdi.palvelee.fi !

Varaa omaa paikkasi – ilmoittaudu nettilomakkeen kautta
http:/psdy.nettilomake.fi
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse leffa1812@gmail.com.
Elokuvaliput toimitetaan osallistujalle postitse.
TERVETULOA !

MUUT TAPAHTUMAT

Oletko sairastunut 1-tyypin diabetekseen alle 10-vuotiaana?
Oletko nyt 18-30 vuotias? Tuntuuko, että osaat hoitaa
diabeteksen, mutta varsinainen faktatieto on kerrottu aikanaan
vanhemmille?
Et ole yksin! Monen lapsena sairastuneen tilanne on
se, että faktatieto on jäänyt päivittämättä aikuisiällä ja
siihen havahtuu vasta, kun tulee ongelmia. Esimerkiksi
lisäsairauksien ennaltaehkäisy on paljon helpompaa, kun
on ajantasaista tietoa. Tule keskustelemaan diabeteksen
hoidosta ja muistelemaan, mikä diabetes nyt sairautena
oikein olikaan. Pohditaan, mikä vaikuttaa mihin – vai
vaikuttaako kaikki kaikkeen.
Kokoonnumme yhdistyksen tiloissa to 14.2. klo 17-19.
Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja pientä purtavaa.
Ilmoittautuminen 1.2.2012 mennessä toimisto@psdiabetes.fi.

Kliininen lääketutkimus tyypin 2 diabetespotilaille
Diabetes on yksi aikamme
vakavimmista terveysongelmista1.
Tyypin 2 diabetespotilailla on usein
vaikeuksia hyvän hoitotasapainon
saavuttamisessa. Diabeteslääkitys
voi lisätä matalien verensokerien
(hypoglykemia) ja painonnousun
riskiä2,3.
Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys
hakee tyypin 2 diabeetikkoja
kliiniseen lääketutkimukseen, jossa
tutkitaan GLP-1 analogin (liraglutidi)
turvallisuutta ja tehoa käyttämällä
sitä yhdessä insuliiniin ja
metformiinin kanssa tai ilman.
Osallistuaksenne tutkimukseen:
• Teidän tulee olla 18-80 -vuotias
• Teillä on ollut tyypin 2 diabetes
vähintään 6 kuukautta
• Teidän painoindeksinne (BMI) on
20-45 kg/m²

Tutkimuksen aikana tutkittaville
tehdään säännöllisiä
terveystarkastuksia sekä
lääketieteellisiä tutkimuksia.
Tutkittavat saavat
tutkimuslääkehoidon ja mittarin
verensokerin seuraamiseksi
maksutta käyttöönsä.
Tutkimuskäynneistä johtuvat
kohtuulliset matkakulut korvataan.

Halutessanne lisätietoja voitte ottaa
yhteyttä Pääkaupunkiseudun
diabetesyhdistykseen:
Tutkimushoitaja Riitta LinnanmäkiRinne tai Else-Maj Lammi, ma-to
klo 10 – 14 puh. 09 – 5860 5230
tai sähköposti dh@psdiabetes.fi

• Teidän diabetestanne hoidetaan
pitkävaikutteisella insuliinianalogilla
(glargine/detemir) metformiinin
kanssa tai ilman

Tutkimus on saanut puoltavan lausunnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
eettiseltä toimikunnalta ja siitä on ilmoitettu lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimealle.

• Teidän on voitava osallistua 7
tutkimuskäyntiin ja 7
puhelinkontaktiin tutkimuksen
6 kuukauden aikana

1.viite: Loppuraportti 2011,Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon
kehittämisohjelma 2000-1010.
2. Kahn et al (ADOPT). NEJM 2006;355:2427.
3. UKPDS 34. Lancet 1998:352:854–65.
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MUUTA TIETOA
ALUEOSASTOILTA
Espoon Alueosaston kävelyryhmät ovat tauolla!
Muistathan Leppävaarassa toimivan sählyvuoron
Ruusutorpan koululla keskiviikkoisin klo 18 – 19. Lisätietoja
www.psdiabetes.fi.

Tulossa mm.
liikuntaa Pohjois-Espooseen – aloitus tammikuussa
Kalajärvellä kuntosali- ja vesijumpparyhmä
Tule ideoimaan toimintaa Alueosaston vuosikokoukseen
tammikuussa 29.1.2013.
Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi, niin saat ajantasaista
tietoa espoolaisille diabeetikoille suunnatuista tapahtumista
ja mm. kaupungin terveyspalveluiden asioista.

Vertaistukea keskusteluryhmästä
2-tyypin diabeetikoille
Tervetuloa ohjattuun keskusteluryhmään, joka
kokoontuu kuusi kertaa ajalla 4.3.-15.4.2013.
Tapaamme maanantai-iltaisin klo 16.30-18.30
yhdistyksen tiloissa os. Malminkatu 24 D 38,
00100 Helsinki.
Ryhmä työskentelee tarkoitukseen
suunnitellun Diabetes Keskustelut -karttojen
avulla. Ryhmään mahtuu kuusi osallistujaa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 4.2.2013
mennessä s-postilla toimisto@psdiabetes.fi
tai 09-5860 520.
Ohjaaja: Piia Laine

VUOSIKOKOUKSET – KOKOUSKUTSUT
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n
lakisääteinen vuosikokous 29.11.2012 klo 18.
Esityslista löytyy yhdistyksemme sivuilta
www.psdiabetes.fi
Vuosikokous alkaa klo 17.00 luennolla Aivoverenkierto,
Dosentti, ylilääkäri Paula Summanen.
Paikka: Annantalo, Annankatu 30, 00100 Helsinki.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI – alueosaston vuosikokous
torstaina 17.1.2013 klo 17.30
Paikka: Yhdistyksen toimisto, Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys ry, Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Lammi. Kirkkonummella ei ole tällä hetkellä toimintaa ja
Kirkkonummen alueosastolle on tavoitteena perustaa uusi
hallitus vapaaehtoistoimijoista. Toivomme jäseniä paikalle
keskustelemaan tilanteesta ja siitä, miten diabeetikoiden
asemaa ja vertaistukea voisi alueella kehittää.

HELSINKI alueosaston vuosikokous

maanataina 21.1.2013 klo 17.00. Kampin palvelukeskuksen
tilapäisissä tiloissa Käenkuja 1 (Entinen OTK:n talo)
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

VANTAAn alueosaston vuosikokous
lauantaina 19.1.2013 klo 15.00 vapaaehtoistalo Violassa,
Orvokkirinne 4, Tikkurila. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ESPOOn alueosaston vuosikokous

Yhdistys on alueosaston tukena ja opastaa alkuun, joten
ei tarvitse olla yhdistysaktivisti tullakseen mukaan. Iloinen,
positiivinen olemus riittää, sillä toiminnan on tarkoitus olla
voimaannuttavaa ja positiivisiin asioihin keskittyvää. Mukavaa
yhdessäoloa.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan alueosaston
toiminnasta, yhdistyksen toiminnasta ja erilaisista
mahdollisuuksista toimia. Kahvitarjoilu! Lämpimästi
tervetuloa.

(muusta illan ohjelmasta tietoa tammikuussa) Tiistaina
29.1.2013 klo 18-20 EJYn Järjestötalolla Tapiolassa
(Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, keilahallin talo).
Käsitellään alussa Espoon alueen (sis. Kauniainen) v.2012
toimintakertomus, ja v.2013 toimintasuunnitelmaa, sekä
valitaan Espoon Alueosaston hallituksen puheenjohtaja ja
muut jäsenet vuodelle 2013.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
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Liikunta –
		esittelyssä vesijumppa
Vesi voitehista parhain, sanotaan. Vettä voi juoda ja pitääkin, sillä vesi on terveellistä. Ihminen
tarvitsee vettä. Usein sitä tulee juotua aivan liian vähän ja koska vesi laittaa kehon nesteet
liikkeelle ei sen merkitystä voi vähätellä.
Teksti Tarja Hartman
Vedessä voi myös uida, jumpata ja
telmiä. Vesijumppaa suositellaan erityisesti ylipainoisille, nivelrikkoisille ja
leikkauksista toipuville, sillä vedessä
on helppo liikkua rasittamatta niveliä.
Vesijumppa on liikuntamuotona monipuolinen ja siksi suositeltavaa ihan
jokaiselle. Muista kuitenkin, että ihon
tulee olla ehjä veteen mennessä, jotta et saa kehoosi kutsumattomia vieraita. Jos olet klooriallergikko, niin
löytyy myös altaita, joissa puhdistukseen käytetään otsonia. Kesällä voi
jumpata järvessä, joessa tai meressä.

Vesi on hyvä paikka liikkua
Vedessä jokainen voi jumpata kuntonsa ja tuntemustensa mukaisesti. Vesijumpan rasittavuus on täysin
kiinni itsestäsi. Mitä suuremmalla nopeudella liikkeet tehdään, sitä rasittavampia ne ovat, sillä vesi vastustaa
liikettä.
Vesijumpassa ei tarvita mitään ihmeellisiä välineitä. Oma kehosi riittää.
Yksi vesijumpan muoto on vesijuoksu. Vesijuoksua voi harrastaa ilman vesijuoksuvyötä, pitää vain löytää oikea tasapaino
ja etenemistapa. Ja pitää osata uida. Vesijumppaa voi harrastaa myös vaikka ei osaisi uida, sillä liikkeet voi tehdä matalassa päässä jalkojen koskettaessa koko ajan pohjaan. Vesijumppa on myös hyvä tapa totuttautua veteen.
Ohjasin vesijumppaa Vantaan kaupungille 1990–luvulla
usean vuoden ajan ja silloin ei vielä ollut edes keksitty vesijumppavöitä tai muitakaan vesijumppavälineitä. Juoksimme
altaan päästä päähän ja ilman vöitä. Kädet veden pinnan yläpuolella aivan kuin antautuisit ja rullaava jalkatyöskentely voi
alkaa kohti altaan toista päätä. Todella tehokasta. Sanotaan,
että juoksu kuivalla maalla ei ole yhtä tehokasta kuin vedessä.
Ja tiesitkö, vedessäkin voi tulla hiki.

Ohjeita yksin
jumppaamiseen
Vesijumpata voi myös yksin, ilman
ryhmää. Juokse altaan toiseen päähän, kokeile myös juoksua ilman vyötä ja tule takaisin pelkästään käsiä
käyttämällä, jalat koukussa edessä.
Aivan kuin istuisit tuolilla. Tavoitteena
on mahdollisimman suuri veden vastus. Käsillä tehdään rintauinnin liikkeet. Liike tekee hyvää ryhdille, käsivarsille ja liikkuvuudelle. Saman voi
tehdä myös toisinpäin, peruuttamalla selkä menosuuntaan ja työntämällä käsillä vettä takaa eteen, ranne
jäykkänä, mutta myötäilee käsiä taakse vietäessä ja takaa eteen vietäessä
on tärkeää muistaa pitää sormet yhdessä, jotta vesi ei karkaa sormien välistä. Muista hyvä ryhti. Tämä liike on
erinomainen rintalihaksille, käsivarsille ja ryhdille.
Matalassa päässä voi tehdä vatsalihashypyt, jalat koukkuun – napakka
potku eteen molemmilla jaloilla yhtäaikaa (varpaat pintaan) – koukkuun
– alas. Jos liikettä haluaa tehostaa, niin siihen lisätään eteen
ojennuksen aikana liike jalat haaraan – yhteen. Selkälihakset
saa mukaan, kun tekee saman, mutta ojentaa jalat napakalla
potkulla taakse – haaraan yhteen – koukkuun – a las.
Tämän jälkeen toista ohjelma, juosten toiseen päähän, pelkillä käsillä takaisin ja vatsa – selkä -hypyt matalassa päässä.
Jatka useampi kierros. Kuuntele omaa kehoasi, mikä tuntuu
hyvältä, tekee hyvää ja mikä tuntuu pahalta, yleensä tekee
myös pahaa ja sellainen liike on syytä jättää tekemättä. Vesijumppa myös yksin, on tehokasta, helppoa ja jumpan voi tehdä milloin vain kelloon katsomatta, kunhan uimahalli on auki.
Jos kaipaat lisäohjeita, niin tule käymään toimistolla, selitän ja
ohjeistan tarkemmin.
Yhdistyksen järjestämistä vesijumpista saat tietoa tästä lehdestä, nettisivuiltamme ja soittamalla toimiston numeroon.
Mukavia vesijumppahetkiä!
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys
toivottaa kaikille oikein

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013!
Joulukahvit yhdistyksen
tiloissa 10.12. klo 12 – 18
Tervetuloa!
Jouluna myymälä ja toimisto on suljettu 24. 12.2012 – 1.1.2013.

Vastaa ja voita!
Ole ystävällinen ja vastaa alla oleviin kysymksiin. Vastaukset ovat tärkeitä yhdistyksen edunvalvontatyössä.
Olemme vuosittain mukana eri tapahtumissa, joissa jaamme tieto diabeetikon arjen ongelmista.
Tarvitsemme oikeaa ajantasaista tietoa vallitsevasta tilanteesta eri alueilla diabeteksen hoidon osalta
välittääksemme sitä eteenpäin.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Missä kaupungissa asut?
Mitä palveluja haluaisit saada yhdistykseltä asuinalueellasi? Entä yleensä?
Mitä odotat yhdistykseltä?
Oletko tyytyväinen yhdistyksen toimintaan omalla alueellasi?
a.
Miksi olet?
b.
Miksi et ole?
c.
Mitä voimme tehdä toisin?
Miten alueesi terveydenhoito toimii diabeteksen hoidossa?
Onko ollut nähtävillä muutoksia joko parempaan tai huonompaan suuntaan? Millaisia?
Oletko tyytyväinen silmänpohjakuvauksiin?
Miten alueesi omatarvikejakelu toimii?
Entä jalkaterapeutin palvelut?
Saatko tarvittaessa ravitsemusneuvontaa?
Muuta kommentoitavaa liittyen diabeteksen hoitoon?

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10 pakettia kahvia. Voit osallistua sähköpostitse tai lähettämällä kirjeen yhdistykseen. Muista laittaa oma nimesi ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero vastauksiin mukaan, niin osallistut arvontaan.
Vastaukset osoitteeseen:
toimisto@psdiabetes.fi tai: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
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Precision Xceedin nimi muuttuu ja siitä tulee
entistäkin helpompi käyttää: FreeStyle Precision
Tuplavarmuus! FreeStyle Precision on ainoa verensokerimittari jolla voit mitata myös veren
ketoaineet. Tämän vuoksi FreeStyle Precision on luonnollinen valinta insuliinidiabeetikolle.
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Ei koodausta
Isot ja selkeät numerot näytössä sekä taustavalo
Tuplavarmuus. Mittaa verensokerin ja ketoaineet
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme
0800 555 500 tai sähköpostilla diabetes.finland@abbott.com

Blood Glucose and Ketone Monitoring System
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