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ääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 30.11.2016 klo 17.00 Kampin toimintakeskuksessa, jossa käsitellään, päätetään ja toivottavasti hyväksytään yhdistyksen
hallituksen valmistelema vuoden 2107 toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Yhdistyksen hallitus on ollut sangen yksimielinen toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa. Hallitus on ollut mielestäni aktiivinen.
Kokouksen merkittävimmät asiat ovat vuoden 2017 toimintasuunnitelman
ja talousarvion hyväksyminen sekä hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.
Mielestäni olisi tärkeää, että halukkaita ehdokkaita yhdistyksen hallituksen
jäseniksi olisi ainakin niin useita, että voisimme äänestää, ketkä saavat yhdistyksen kokouksen kannatuksen. Halukkuus osallistua yhdistyksen toimintaan on hyvä merkki siitä, että yhdistys toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.
Yhdistyksen hallitus pyrkii vaikuttamaan Suomen Diabetesliittoon siten,
että Diabetesliitto uudistaisi sääntöjänsä demokraattisemmaksi. Tällä hetkellä liiton suurimman jäsenen eli Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys
ry:n vaikutus liiton toimintaan ja päätöksiin on vähäinen, koska yhdistyksellä ei ole omaa edustajaa liiton hallituksessa ja äänivaltaa suhteessa jäsenten
määrään liiton vuosikokouksessa on kavennettu.
Teemme Diabetesliiton hallitukselle esityksen asian korjaamiseksi. Toivon,
että hallitus ottaa esityksemme nopeasti käsittelyynsä.
Olemme tänä vuonna olleet mukana Suomen Diabetesliiton tilaisuuksissa, joissa on pohdittu diabetesyhdistysten asemaa. Maamme hallitus haluaa
muuttaa nykyisen terveydenhoidon ja antaa hoitovastuun kuntien sijasta
maakunnille.
Suuri muutos tulevaisuudessa on se, että sairailla on mahdollisuus valita
itse käyttääkö julkista vai yksityistä (sairaanhoito)palvelua. Olen melko varma siitä, että aikaa kuluu ennen kuin kuin maakuntien ja yksityisten hoitopalvelut toimivat nykyisten lupausten mukaisesti.
Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille hyvää loppuvuotta ja Joulua
sekä menestystä vuodelle 2017.
Pentti Lammi
puheenjohtaja
Kide 4/2016
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Teknologia auttaa,
mutta yksilö pitää huomioida

Insuliinin keksimisestä on kohta sata vuotta.
Nyt tuotekehitys ponnistelee keinohaiman
kehitystyön parissa.

E

kari kortelainen

nsimmäinen diabeteksen hoidon teknologinen apuväline
oli tietenkin insuliiniruisku,
mutta insuliinipumput tulivat mahdollisiksi 1960-luvun puolivälissä.
Vuonna 1965 pumppu painoi 25
kiloa. Vuonna 1988 pumppu oli keventynyt sataan grammaan, eikä se
ole siitä enää pienentynyt, Markku
Saraheimo kertoi Diabetesmessuilla
Tampereella.
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Ensimmäinen kudossokeria mittaava sokerisensori tuli Suomeen
maaliskuussa 2000 diabetesguru
Tero Kankaan vanhaan työpaikkaan,
Herttoniemen sairaalaan.
Ensimmäiset sensoripumput tulivat noin kahdeksan vuotta sitten
Skandinaviaan. Nykyiset insuliinipumppumallit ovat viimeiset pari
vuotta olleet sellaisia.
Terveelläkään ihmisellä verensokeri ei aina pysy aivan tasaisena.
Matalimmillaan se saattaa jopa olla
2,5 millimoolin paikkeilla, ja hyvin
sokeripitoinen ateria taas voi nostaa ➜
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Ruuan punnitus ja mittaus
on edelleen se oikea tapa
mitoittaa tarvittava insuliiniannos.

verensokerin hetkeksi reilusti yli 10
millimoolin. Terveellä se palautuu
sieltä normaalilukemiin muutamassa minuutissa.
Keskimäärin terve ihminen herää
aamulla verensokeri viiden millimoolin tasolla. Verensokeri-ikkuna
on terveen ihmisen elimistön tarkimmin säädelty hormonaalinen ikkuna: se vaihtelee kolme millimoolia.
On ihmisiä, jotka elävät elämänsä
ensimmäiset 60–70 vuotta niin että
heidän verensokerinsa saattaa olla
koko ajan välillä 3,5–7 mmol/l.

Vaikea ateriainsuliini
Terveellä ihmisellä haima tuottaa aamupalalle 4–5 tunnin insuliiniboluksen, lounaalle 5–6 tuntia ja pizzalle
kahdeksan. Diabeetikon ateriaa tarkasti vastaavan insuliinimäärän annosteluun meillä ei ole hyviä teknisiä
apuvälineitä.
Diabeetikon verensokerin päivittäisessä hallinnassa huomioitavia
elementtejä on monta: pitkäaikaissokeri, verensokerin vaihtelut, matalat
sokerit, aterian jälkeiset korkeat sokerit ja painonhallinta.
Italiassa tehtyjen tutkimusten perusteella monipistohoitoisten diabeetikkojen joukossa noin puolet
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pystyy pitämään verensokerit välillä
4–10 mmol/l. Se on harvinaisen hyvä
tulos.
Laadukkaassa amerikkalaisessa
hoitoyksikössä 63 prosenttia pumppuhoidossa olleista diabeetikoista
pääsi tavoitetasolle.

Naapurikateutta
Suomessa diabeetikkojen keskimääräinen pitkäaikaissokeritaso hbaic on
noin 8,5 % aikuisilla (noin 70 mmol/
mol). Ruotsissa lukema on noin 8. Se
tarkoittaa sitä, että ruotsalaisen diabeetikon verensokeri on keskimäärin
millimoolin alhaisempi kuin suomalaisen.
Kannattaa huomata, että aikuisista ruotsalaisdiabeetikoista neljäsosa
käyttää jatkuvaa verensokerisensorointia. Insuliinipumppu Ruotsissa
on neljäsosalla aikuisista diabeetikoista, lapsidiabeetikoista lähes kaikilla. Sensorointeja on jopa joka toisella lapsella.
– Mutta Ruotsi on kuningaskunta,
kuten tiedätte.
Se, ettei elämä ole oikeudenmukaista näkyy myös siinä, että meillä
on jokaisella oma elimistön sokeristumisnopeutemme.
Tästä syystä pitkäaikaissokeritaso

ei kerro suoraan kyseisen henkilön
verensokerin vaihteluista.
Jollakin kahdeksan prosentin
hba1c-arvo voi todellakin kertoa
vuorokautisesta keskimääräisestä 10
mmol/l verensokeritasosta, mutta
toinen voi päätyä samaan lukemaan
jo 7,5 mmol/l verensokeritasolla,
koska hän sokeroi itseään paljon nopeammin.
– Yksilöllinen vaihtelu on suurta.
Tästä syystä ei pidä koskaan vertailla
omaa ja kaverin hba1c-tasoa.
Kun korkeasta keskimääräisestä
verensokeritasosta lähestytään tavoitetasoa, hypoglykemioiden riski kasvaa. Ja juuri tämän matalien verensokerien riskin hallintaan tarvitsemme
teknologiaa.
Samaan pitkäaikaisen verensokerin tasoon on mahdollista päätyä
sekä hyvin tasaisella että vuoristoratamaisella verensokerikäyrällä. Usein
voimakkaasti heittelevä verensokeri
kielii liiallisesta korjaamisesta.

Laskuharjoituksia
Hiilihydraattilaskenta on hyvän verensokeritasapainon ehdoton edellytys. Pitää puhua nimenomaan laskennasta, ei arvioinnista. Tavoitteena
on olla tarkka, vaikka se on vaikeaa.
Kide 4/2016

– Kollegoitani – ei-diabetologeja
– tentatessani olen huomannut, ettei
hiilihydraattien laskentaa ainakaan
lääkärikoulussa opeteta.
Tuoreen amerikkalaistutkimuksen
mukaan vain 20–30 prosenttia tyypin 1 diabeetikoista osaa laskea hiilihydraatit. Päivän ruuista yksi neljästä
menee kohdalleen. Ruuan punnitus
ja mittaus on edelleen se oikea tapa
mitoittaa tarvittava insuliiniannos.
Siksi meillä kotonakin on vaaka.
Ateriainsuliinin ajoitus on teknologiaa siinä mielessä, että aikuisten
tyypin 1 diabeetikoiden hoidossa
joudumme edelleen käyttämään ”dinosaurusinsuliinia”.
”Pikainsuliinit” eivät ole monellakaan mitään pikainsuliineja. Siksi
nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja
sisältävän aterian ateriainsuliini pitäisi pistää 20 minuuttia ennen ruokailua.
Vaikutuksen hitaus korostuu,
jos diabeetikolla on massaa vatsan
päällä. Lapsilla insuliini puree nopeammin. Oikein laihalla henkilöllä
imeytymisnopeus on lapsen luokkaa.
Lisäksi insuliini näyttää toimivan
aamulla erityisen huonosti. Amerikassa puhutaan aamunkoittoilmiön
ohella myös aamupalan koitosta.
Kide 4/2016

Sensoroinnin perusteella suurin
riski ajautua matalaan verensokeriin
on aamuyöllä puolen yön ja aamukolmen välillä – insuliinin tarve pienenee silloin – ja toinen hypoglykemiaherkkä ajankohta on iltapäivällä
kello 14–18.
Sensoroinneissa on havaittu myös
aamunkoittoilmiötä muistuttava illankoittoilmiö. Osa diabeetikoista
tarvitsee enemmän insuliinia alkuillasta ja ennen nukkumaan menoa,
eikä se johdu siitä että he vain makaavat sohvalla. Syytä tähän vaihteluun ei tiedetä.

Muistin tueksi
Insuliinien vaikutusprofiilit ovat
mitä puhtainta teknologiaa. Pitkävaikutteisesta detemiristä on nyt tullut
uusi, tasaisemmin vaikuttava versio,
samoin glargiinista. Molemmat vähentävät hypoglykemioita selvästi,
koska niiden vaikutusprofiili on aiempaa tasaisempi.
Muistikynä on monelle diabeetikolle tarpeellinen. Maailmanlaajuisesti arvioidaan, että noin 60 prosenttia insuliinista tulee pistetyksi
ohjeen mukaisesti.
Aika usein tulee miettineeksi aamupalalla ”pistinkö vain en?” Muis-

tikynä ei ole vain kahdeksankymppisille tarpeellinen apuväline, vaan
se hyödyttää ketä tahansa pitkään
sairastanutta diabeetikkoa.
Jokaisen diabeetikon kohdalla meidän pitää miettiä, mikä on kenellekin
sopiva teknologia.
Mittareita meillä on Suomessa käytössä noin 30 erilaista, ja käytettävä
malli riippuu siitä aina missä kunnassa sattuu asumaan.
Mikä sitten on riittävä päivittäinen
mittausmäärä? Vähimmäismäärä on
tutkimusten mukaan viisi. Pienemmällä mittausmäärällä ei ole mitään
toivoa päästä seitsemällä alkavaan
Hba1c-tasoon. Osa tarvitsee huomattavasti enemmän mittauksia.
– Jos minulla ei ole sensoria, mittaan 10–12 kertaa päivässä.
Saksalaistutkimuksessa todettiin
yhden lisämittauksen pudottavan
Hba1c-tasoa 0,26 prosenttia. Sama
päti myös tyypin 2 insuliinihoitoisiin
diabeetikoihin. Se on aika hyvä lisämittauksen arvo.
Jokaiseen käytössä olevaan mittarimalliin voidaan kytkeä kännykkäsovellus eli apsi, jolla arvot voidaan siirtää taivaisiin eli pilvipalveluun. Sieltä saa paluupostissa tietoa,
eli esimerkiksi hiilihydraatti-insulii- ➜
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Sensorin avulla on
mahdollista saada
riittävä frekvenssi
mittauksille myös öisin.
Joka tapauksessa pilveen mennyttä
tietoa voi seurata kännykällä, ja myös
hoitoyksikkö pääsee näkemään datan.
Suomalaiset ovat olleet kehittämässä verensokeria, liikunta-aktiivisuutta ja vaikuttavaa insuliinimäärää
seuraavaa älykelloa.
Esimerkiksi päiväkodissa hoitaja
saattaa tulevaisuudessa nähdä älykellostaan, että 30 metrin päässä leikkivän lapsen verensokeri on laskussa.
Hän voi kellollaan pysäyttää lapsen
insuliinipumpun basaaliannostelun
tunniksi.

Yövahti vartioi

nilaskurin tai sokeri- ja insuliinikellon (Balansio), joka kertoo elimistössä vaikuttavan insuliinin määrän.
Samoin pilvipalveluun tallentuu liikunnan määrä, mikä helpottaa arvojen tulkintaa.
Kun tiedot ovat heti nähtävissä,
diabeteshoitaja voi auttaa ongelmatilanteissa.
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Sensoreita joka lähtöön
Monet uudet sensorit laitetaan olkavarteen. On huomattu, että olkavarresta mitattu kudossokeri seuraa
verensokeria lyhyellä, noin viiden
minuutin viipeellä. Vatsassa oleva
sensori näyttää osalla diabeetkoita
reagoivan selvästi hitaammin,.

Nightscout –palvelu on diabeetikkolasten vanhempien ja insinöörien
kehittämä palvelu. Sensori lähettää
tiedot pilveen, josta tieto palautuu
isän tai äidin – tai vaikka mummon
puhelimeen. Arvot voi lukea millä tahansa nettiin kytkeytyvällä laitteella.
Siinä on kauko-ohjausmahdollisuus.
Lapsen verensokeriarvoja voi seurata
hyvinkin kaukaa.
Käytännössä Nightscout-palvelulla
minkä tahansa sensorin voi saada lähettämään tiedot pilveen. Pilvipalveluissa on hyvää se, että ne tarjoavat
hiilihydraattilaskurin avuksi insuliinin annosteluun.
Kännykän avulla voi pilvipalvelusta seurata verensokerin käyttäytymistä ja koettaa ennakoida tilannetta. Lisäksi esimerkiksi vanhempi voi
lapsensa verensokeriarvoja seurattuaan kommentoida tilannetta ja antaa
ohjeita sovelluksen välityksellä.
Kide 4/2016

Vastaava toiminto on mahdollinen
myös suomalaisten kehittämässä
Modz-kännykkäsovelluksessa, joka
ei tosin kytkeydy sensoriin, vaan
mittariin.

Hätäpysäytys
Sensoripumput ovat olleet arkipäivää
jo kymmenen vuotta. Nyt niihin on
tullut hypoglykemiaa ennakoiva insuliinin syötön pysäytys. Sen avulla
on saatu merkittävästi vähennettyä
vaikeita matalia sokereita. Pumppu
laskee vaikuttavaa insuliinikäyrää ja
katkaisee syötön ajoissa, ettei veren
sokeri pääse liian alas.
– Itse odotan sitä, että koko pumpun toimintaa voidaan ohjata puhelimella. Silloin ei tarvitse aina kaivaa
pumppua esiin ja katsoa, mitä se nyt
piippaa. Teknologia kyllä etenee,
mutta lähestymistavan pitää silti olla
yksilöllinen.

Tarpeeksi mittauksia
Freestyle Libre –sensorinapin käytössä me suomalaiset olemme kaksi
vuotta Ruotsia jäljessä. Siellä laitteella on 30 000 käyttäjää.
– Ensimmäinen diabeetikkopotilaani hommasi laitteen itselleen lokakuussa 2014 Saksasta, Saraheimo
kertoi.
Tehdaskalibroitu kahden euron kolikon kokoinen sensori asennetaan
olkavarteen ja luetaan pyyhkäistävällä lukulaitteella. Yksi sensori toimii
14 vuorokautta.
Näitä laitteita ei Suomessa ole tasaisesti saatavissa. Jos sattuu asuKide 4/2016

maan Helsingissä, voi unohtaa asian
toistaiseksi.
Tutkimustulokset riippuvat ratkaisevasti hipaisujen eli lukukertojen
määristä. Ruotsissa lukema täytyy
katsoa 10–12 kertaa vuorokaudessa,
muuten laite otetaan käyttäjältä pois.
Hipaisuja täytyy tulla tarpeeksi, että
laitteesta on oikeasti hyötyä.
Tuore ruotsalaistutkimus vahvistaa laitteen hyödyt: hypoglykemiat
vähenivät 40 prosenttia ja etenkin ne
vaikeat yölliset hypoglykemiat vähenivät merkittävästi.
Vaikka laite ei hälytä eikä ohjaa
pumppua, diabeetikot oppivat näkemään verensokerinsa käyttäytymisen
ja korjaamaan hoitoaan sen mukaan.
Ruotsalaiset diabeetikot lukivat
sensorin tuloksia 15 kertaa vuorokaudessa. Erityisen tärkeää on se,
että nyt koko yön ajalta voidaan saada dataa. Saadaan riittävä frekvenssi
mittauksille.
Englannissa on käytössä pyykkipoikaa muistuttava korvalehteen
asennettava sensorimalli, joka antaa
30–60 sekunnin kuluttua verensokerilukeman kännykkään.
Nipistintä käytetään aina vain mittauksen ajan. Sensori pitää vaihtaa
kuuden kuukauden välein. Sen Suomeen saamisesta ei vielä ole tietoa.

Keinohaiman resepti
Keinohaimaa kehittävät tutkijat kiistelevät juuri nyt siitä, pitäisikö siinä
käyttää yhtä vai kahta hormonia:
pelkkää insuliinia vai myös glukagonia.

Tutkimuksia tehdään paljon, ja rahaa palaa.
Keinohaimalla on jo päästy lähes
terveen ihmisen tasolle, mutta ongelmana ovat käytössämme olevat
insuliinit, jotka ovat vaikutukseltaan
liian hitaita.
Pian on tulossa uusia ateriainsuliineja, joiden vaikutus keskittyy ensimmäiseen tuntiin, mikä on tavoite.
Silloin vaikutus kohdistuu juuri kyseiseen ateriaan myös aikuisilla, ei
vain lapsilla.
Mikäli aamupalan hiilihydraatit
ovat vain hitaasti imeytyvää täysjyväviljaa, uudelle pikainsuliinille ei
ole tarvetta.
Jos diabeetikolle on kertynyt painoa
vähän enemmän, nykyiset pikainsuliinit ovat usein samanlaisia kuin vanha Actrapid, eli todella hitaita.
– Toivottavasti teknologia tuottaa
meille diabeetikoille paremman elämän. Insuliini keksittiin 1923, insuliinipumppu 1978 ja nyt olemme jo
keinohaiman prototyypeissä.
Saraheimo toivoo diabeetikoiden
saavan tasavertaisen kohtelun pumppujen ja sensorien suhteen eri puolilla Suomea. Sitä se ei vielä ole tänä
päivänä.
Kari Kortelainen
Artikkeli perustuu Markku Saraheimon esitelmään ”Tekniikan
ihmeitä – omaseurannan uudet
keksinnöt” Diabetesmessuilla Tampereella. Hän työskentelee mm.
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen vastaanotolla.
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Uusia hoitomuotoja tulossa
Lähitulevaisuudessa markkinoille tulee aivan uusi tapa vaikuttaa kroonisiin
sairauksiin:
1. Puhdistetaan keho myrkyistä ja muista haitallisista aineista.
2. Tuodaan kehoon toimiva mikrobiomi
3. Ylläpidetään kehon tasapaino yksilöllisesti oikeilla ravintoaineyhdistelmillä, Diabeetikoille omat ravinnelisät, samoin sydänsairaille, ylipainoisille ja
urheilijoille. Jokainen saavuttaa silloin oman maksimaalisen hyvinvointinsa.
Hyvällä verenkierrolla, oikealla mikrobiomilla ja ravintopitoisella ruualla on
iso merkitys solujemme hyvinvoinnillemme. Ihmisten solut ovat vähemmistönä mikrobiomissamme, joten solujemme energiantuotannosta ja suoliston
immuunipuolustuksesta kannattaa pitää hyvää huolta!

Toinen minä
elää vatsassa

A

lkaa näyttää yhä enemmän
siltä, että suoliston bakteereista ei edes kannata pyrkiä
eroon. Me tarvitsemme suolistomme
tuhansia eri bakteerilajeja.
Suolistossa elää oma ekosysteemi,
joka pilkkoo ruuan ja estää myrkytykset. Tämä mikrobiomi huolehti
osaltaan myös elimistön immuunipuolustuksesta.
Tutkijat selvittivät 2010-luvun
alussa tarkasti kuinka paljon ihmisen
suolistossa on bakteereja.
Löytö häkellytti. Suolistossa elää
10–100 biljoonaa bakteeria. Määrä
on yli 10 kertaa suurempi kuin omien solujemme määrä.
Ne painavatkin yhdessä toista kiloa. Lisäksi tuhansissa bakteerien
lajeissa on arviolta 10 miljoonaa geeniä – omien solujemme perimässä
vain noin 23 000.
Suoliston elimiä ohjailee myös
oma hermosto, noin 500 miljoonaa
hermosolua. Jotkut tutkijat ovatkin
päätelleet rohkeasti, että vatsassamme elää omillaan ”toinen minä”.
Oikeastaan kokonaisperimämme
muotoutuu omasta perimästäm-
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kayau

Suolistossamme lymyää toinen äly.
Siellä hermosto ja mikrobiomi elävät omaa elämäänsä.
Moni tuttu sairaus voi kehkeytyä suolistossa.
me ja bakteereista joita kannamme.
Bakteerimme paljastavat koko elämäntyylin, sen mitä olet sairastanut,
syönyt ja mitä lääkkeitä eläessäsi
käyttänyt.
Ruoka on ihmisille elinehto. Se
antaa energiaa ja rakennusaineita
soluille. Ei siis ihme, että ruuan ympärille on kehittynyt oma mutkikas
hermostonsa.

ja serotoniinia, kuin aivoissa. Suoliston hermosignaalit vaikuttavat mielialaan. Kiertäjähermoa käsittelemällä
on mahdollista helpottaa masennusta.
Tunteet vaikuttavat vatsaan, mutta
vatsa vaikuttaa myös tunteisiin.
Englannin kielessä on sanonta ”gut
feeling. Tämä ”vatsan tunne”, tai sanonta ”perhosia vatsassa” ei ehkä kehittynyt puhekieleen ihan sattumalta.

Suoliston ja
aivojen yhteys

Bakteerinsiirto
syntymässä

Ruokatorvesta peräsuoleen on matkaa suolta myöten peräti yhdeksän
metriä. Matkalla vatsassa on hermosoluja yhtä paljon kuin kissan aivoissa. Ne vastaavat itsestään ja vatsasta
lähes itsenäisesti.
Vatsan hermosto on myös se alkuperäinen hermosto, joka ilmaantui
ensimmäisiin selkärankaisiin, ihmisen edeltäjiin. Hermoston alkeet
syntyivät jo yli 500 miljoonaa vuotta
sitten.
Tie vatsasta näyttää johtaneen aivojen syntyyn eikä päinvastoin.
Suolistossa muodostuu enemmän
aivojen välittäjäaineita, dopamiinia

Sikiöllä ei ole omaa bakteerikantaa
ennen syntymää. Synnytyskanavassa
lisääntyy voimakkaasti tiettyjen maitohappobakteerien tuotanto ja luonto on tarkoittanut, että syntymän aikana nämä bakteerit siirtyvät uuteen
ihmiseen.
Oma mikrobiomi kehittyy lapseen
heti syntymän jälkeen ja kypsyy aikuisen mikrobiomia muistuttavaksi
2–3-vuotiaana.
Valitettavan usein lapsi syntyy keisarinleikkauksella, jolloin bakteerikanta saattaa olla epäedullinen.
Vääränlainen mikrobiomi on todennäköisesti selittävä tekijä, miksi
Kide 4/2016

erilaiset autoimmuunisairaudet ovat
lisääntyneet hurjasti.
Ainakin 20 tavallisella sairaudella
voi olla yhteys suoliston bakteereihin, kertoo mikrobiologi Anne Salonen bakteriologian ja immunologian osastolta Helsingin Yliopiston
Haartman-instituutista.

Diabeteksen taustalla
on tulehdus
Diabetes on autoimmuunisairaus, ja
taustalla on useiden tutkijoiden mielestä vääränläinen mikrobiomi.
Suolistossa esiintyvät haitalliset
bakteerit tuottavat toksiineja, jotka
siirtyvät verenkiertoon. Nämä endotoksiinit sitoutuvat soluihin, joissa
on valmiina reseptorit niitä varten.
Kun reseptori sitoo endotoksiinin
esimerkiksi maksassa, aivoissa, lihaksissa tai rasvasolussa, se aktivoi
tulehdusreaktion yli 50 geenissä,
joka aiheuttaa matala-asteisen tulehduksen.
Matala-asteinen tulehdus aiheuttaa
immuunipuolustuksen yliaktivoitumisen ja silloin luurankolihasten
metabolia heikkenee (siksi ei ole järKide 4/2016

kevää lähteä metsästämään sairaana). Tämä tila kehossa saattaa johtaa
pidempään jatkuessaan esimerkiksi
kakkostyypin diabetekseen.
Yliaktiivisten valkosolujen tuottama myeloperoksidaasi aiheuttaa kolesterolin hapettumisen, jolloin kolesterolista vasta tulee haitallinen partikkeli. Vain hapettunut kolesteroli
voi kiinnittyä verisuonen seinämään.
Kolesteroli on välttämätöntä myös
diabeetikolle, joten matala-asteisen
tulehduksen selvittäminen verikokeella on todella tärkeä selvittää.
Herkkä CRP tulisi ottaa kaikilta
diabeetikoilta. Jostain syystä se ei ole
vielä yleinen käytäntö.

L-Ariginiinin
vaikutukset esille
Saksassa professori Rainer Böger on
kehittänyt ADMA-testin, jolla selvitetään hapettuneen L-Arginiinin
suhdetta kehon normaaliin L-Arginiiniintasoon. ADMA- ja L-Arginiini kilpailevat paikasta endoteelikerroksessa olevassa entsyymissä.
L-Arginiiniä tarvitaan verisuonen
seinämän endoteelikerroksessa ta-

pahtuvaan typpioksidin muodostumiseen. Typpioksidi on tärkein tekijä
verenkierron säätelymekanismissa ja
se rentouttaa verisuonen seinämän.
Diabeetikon oma keho ei kykene
muodostamaan L-Arginiinia ja sen
vuoksi diabeetikon kannattaa syödä
runsaasti kasvisperäistä ravintoa,
koska siinä L-Arginiini on sellaisessa muodossa, että typpioksidia
erittyy.
Iän myötä kaikkien ihmisten typpioksidimuodostus heikkenee. Alle
30-vuotiailla se on 100% , mutta 60
vuotiaasta eteenpäin on jäljellä enää
15% tarvittavasta typpioksidista.
Käytännössä diabetekseen sairastuneen tulisi syödä hyvälaatuista
L-Arginiinia sisältävää ravintolisää,
koska diabetikon ADMA-arvo on
yleensä korkea. Jos ADMA sitoutuu
entsyymiin, niin silloin ei muodostu
typpioksidia.
Hannu Puolakanaho
Lähteet:
Duodecum 22.2013
Tiede 2.4.2015
HS Tiede 25.3.2015
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Tavoitteet asetetaan yhdessä potilaan kanssa sellaisiksi,
että hän voi sitoutua niiden saavuttamiseen.

Yksilöllistä tukea
hoitosuunnitelmasta

Hyvä hoitosuunnitelma tukee diabeteksen yksilöllistä ja
kokonaisvaltaista hoitoa.

H

oitosuunnitelma on diabetesta sairastavan ja moniammatillisen hoitotiimin
yhdessä valmistelema kirjallinen
suunnitelma, jolla tavoitellaan yhä
potilaslähtöisempää ja pitkäjänteisempää hoitoa.
Diabeetikon on hyvä tiedostaa,
että hänellä on oikeus yksilölliseen ja
kokonaisvaltaiseen hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelman taustalla
on terveydenhuoltolaki sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Hoitosuunnitelma varmistaa, että
diabeetikolla ja terveydenhuollolla on yhteinen näkemys sovituista
asioista. Siihen tulee olla kirjattuna
diabetesta sairastavan hoidon tarve,
tavoitteet, toteutus ja keinot sekä hoidon tuki, seuranta ja arviointi.
Suunnitelmaan tulee nimetä myös
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sen vastuuhenkilö (yleensä lääkäri
tai diabeteshoitaja) ja hänen yhteystietonsa.
Hoitosuunnitelmalla turvataan
diabetesta sairastavan hoidon jatkuvuus. Erityisen tärkeä kirjallinen
suunnitelma on silloin, kun hoitohenkilökunta vaihtuu.

Miksi hoitosuunnitelma
tehdään?
Hoitosuunnitelma tehdään diabeetikon omahoidon tuen suunnittelua,
toteutusta ja arviointia varten. Suunnitelman tarkoituksena on tukea
hyvää hoitoa, potilaan yksilöllisten
tarpeiden kuulemista ja hoidon kokonaisuuden ymmärtämistä.
Suunnitelman avulla varmistetaan,
että potilaalla on tarvittavat tiedot ja
taidot omahoidon toteuttamiseen.

Tavoitteet asetetaan yhdessä potilaan
kanssa sellaisiksi, että hän voi sitoutua niiden saavuttamiseen.
Hoidon ja sen omahoidon ohjauksen yleinen tavoite on ehkäistä
diabeteksen komplikaatioita, tukea
oireettomuutta ja elämänlaatua. Hoidon suunnittelussa tulee huomioida
myös omahoidon ja hoidossa jaksamisen tuki.

Milloin se tehdään?
Ensimmäinen hoitosuunnitelma laaditaan yleensä sairastumisen alkuvaiheessa, ja sitä tulisi päivittää tarpeen
mukaisesti jokaisella vastaanottokäynnillä. Hoitava lääkäri vastaa hoitosuunnitelmasta ja sen lääkehoidosta, mutta vastuu hoitosuunnitelmaan
kirjaamisesta ja päivittämisestä on
kaikilla hoitoon osallistuvilla.
Kide 4/2016

Hoitosuunnitelman laatimiseen
voivat osallistua hoitavan lääkärin
ja diabeteshoitajan lisäksi erikoislääkäri, sairaan- ja terveydenhoitaja,
fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti,
jalkojenhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä.
Hoitosuunnitelma voi olla erillinen asiakirja henkilön sähköisten
potilasdokumenttien joukossa tai
muun vastaanottotekstin loppuun
saneltava yhteenveto, jossa keskitytään juuri sillä hetkellä olennaisiin
asioihin. Hoitosuunnitelma annetaan aina kirjallisena potilaalle mukaan. Tarvittaessa se voidaan toimittaa potilaalle myös sähköisenä
versiona.

diabetesta sairastava voi sitoutua.
Yksilöllisten tavoitearvojen lisäksi
olisi hyvä kirjata myös yleiset viitearvot ja suositukset.
Esimerkiksi glukoositasapainosta
kertovan HbA1c -pitoisuuden tulisi
olla alle 53 mmol/mol (alle 7 %) lääkehoidon aikana, mutta siitä voidaan
sopia suurempikin tavoite-arvo.
Plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo omamittauksissa on yleensä
alle 7 mmol/l. Aterianjälkeinen glukoosipitoisuus omamittauksissa on
yleensä alle 8-10 mmol/l.
Diabeetikoilla suositellaan tavoitteeksi alle 2,5 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuutta. Verenpaineen yleinen
hoitotavoite on <140/80 mmHg.

Näkyvätkö diabeetikon
omat toiveet?

Mitä liitännäissairauksia
tulisi käsitellä?

Hoitosuunnitelma tulisi laatia ja päivittää yhdessä diabeetikon kanssa,
hänen tarpeisiinsa ja voimavaroihinsa perustuen. Se, että diabetekseen
sairastunut on itse mukana oman
hoitonsa tavoitteiden asettamisessa
tukee hoitoon sitoutumista ja hoidon
onnistumista.
Diabeteshoitajan tai lääkärin on
hyvä varmistaa, että diabeetikko ymmärtää sairautensa aiheuttamat riskit
ja omahoidon haasteet.
Hoitohenkilökunnalle olisi myös
hyvä kertoa, miten oman terveydentilansa kokee ja liittykö hoidon
toteuttamiseen väsymystä, masennusta, muistiongelmia tai vaikka taloudellisia huolia.

Diabetekseen voi liittyä useita liitännäissairauksia, jotka täytyy ottaa
huomioon hoitoa suunniteltaessa.
Liitännäissairauksien ehkäiseminen
on keskeinen diabeteksen hoidon
tavoite ja niitä on hyvä käsitellä hoitosuunnitelmaan liittyvässä hoidonohjauksessa heti toteamisvaiheen
jälkeen.
Yleisimpiä liitännäissairauksia ovat
ateroskleroottiset valtimosairaudet
(valtimoiden rasvakovettumistauti),
nefropatia (munuaissairaus), retinopatia (silmän verkkokalvosairaus) ja
neuropatia (ääreishermostojen sairaus tai toimintahäiriö).
Sairauksiin liittyviä riskitekijöitä
ovat mm. hyperglykemia (veren suurentunut glukoosipitoisuus), hypertensio (kohonnut verenpaine, verenpainetauti), dyslipidemia (veren rasvahäiriö), anemia , MBO, tupakointi,
alkoholi ja perimä.

Millaisia tavoitteita
tulisi olla?
Hoitosuunnitelman tulisi sisältää
selkeitä numeerisia tavoitteita, joihin
Kide 4/2016

Mitä elämäntapatavoitteita
suunnitelmaan?
Elämäntapatavoitteiden tulisi olla yksilöllisiä, konkreettisia, riittävän haastavia, mutta saavutettavissa olevia.
Lähtökohtana toimivat Käypä hoito
-suositusten mukaiset ravitsemukseen, liikuntaan, unirytmiin, alkoholinkäyttöön ja tupakointiin liittyvät
yleiset elämäntapatavoitteet, jotka
tukevat diabetesta sairastavia hyvän
elämänlaadun saavuttamisessa.
Diabeetikon hoitosuunnitelmassa
tulisi korostaa ruokavaliota, joka on
edullinen glukoositasapainon kannalta sekä pienentää valtimosairauksien riskiä. Painonhallinnan osalta asetetaan yksilölliset tavoitteet,
mutta yleensä jo 5 % painonpudotus
vaikuttaa myönteisesti glukoositasapainoon.
Säännöllinen liikunta lisää insuliiniherkkyyttä, pienentää plasman
glukoosipitoisuuden paastoarvoa ja
alentaa verenpainetta. Esimerkiksi
jo puoli tuntia liikuntaa päivässä parantaa diabeetikon hoitotasapainoa,
vaikka paino ei putoaisikaan.

Millaista hoidonohjausta
suunnitelma voi sisältää?
Ensimmäisen sairastamisvuoden aikana pyritään käymään kaikki diabeteksen hoitoon liittyvät asiat systemaattisesti yksilöllisesti tai ryhmässä
tai molempia tapoja hyödyntäen.
Hoitohenkilökunnalla on oltava valmius käsitellä myös sairastumisen
aiheuttamia tunteita ja tarvittaessa
ohjata psykologin vastaanotolle.
Hoidonohjauksessa tulisi myös
varmistaa, että potilas ymmärtää ja
on sitoutunut lääkehoitoon, ja ettei
lääkkeenoton muistamisessa tai lääk- ➜
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Liitännäissairauksien ehkäiseminen on
keskeinen diabeteksen hoidon tavoite.
keen hankinnassa ole ongelmia.
Potilaan kanssa on hyvä keskustella myös lääkkeen annostelusta
ja käyttöön liittyvistä haittavaikutuksista. Pistoshoidoissa on hyvä
varmistaa riittävä hygienia, oikeat
pistospaikat sekä niiden kunto ja
kierrättäminen.
Hoidon toteutukseen ja keinoihin
voivat kuulua myös esimerkiksi laihdutusryhmään osallistuminen, tarvittavat lääkitysmuutokset tai ohjaus
erikoislääkärille.
Tavoitteisiin voidaan edetä diabeetikon itsensä tai hänen tukiverkostonsa toteuttamien toimien avulla,
joilla ylläpidetään potilaan terveyttä
ja hyvinvointia ja parannetaan hoidossa jaksamista. Tällaisia toimia
voivat olla mm. ateriarytmin huomioiminen, vertaistuki- ja liikuntaryhmään osallistuminen.

Mitä muita asioita
tulisi seurata?
Hoitosuunnitelmassa tulisi tarkkailla myös silmien, suun ja jalkojen
terveyttä. Silmänpohjakuvauksissa
olisi hyvä käydä kiireettömästi diagnoosin jälkeen ja aina 1-3 vuoden
välein. Diabeetikon suun tutkimusja ylläpitohoitoväli tulisi olla korkeintaan kuusi kuukautta. Huono
hoitotasapaino suurentaa suusairauksien riskiä.
Jalkojen kuntoa tulisi seurata vähintään vuosittain ja tarvittaessa
jalkahoitajan tai -terapeutin vastaanotolla. Jalkojen ongelmat ovat suurelta osin ehkäistävissä säännöllisellä
omahoidolla.
Seurantaan liittyvät myös esimerkiksi seuraavan vastaanoton ajankohta, laboratoriotutkimusten seuranta-aikataulu ja yhteyshenkilöiden
yhteystietojen jakaminen.
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Mitä tukimuotoja ja
-verkostoja tulisi kirjata?
Diabetekseen sairastuneen kanssa tulisi käydä läpi kaikki ne tahot,
joiden kanssa hän tulee asioimaan,
kuten esimerkiksi Kela, apteekit ja
hoitotarvikejakelu. Diabeetikot saavat tarvitsemansa hoitotarvikkeet
maksutta hoitotarvikejakelusta silloin, kun niiden tarve ja määrä on
kirjattu hoitosuunnitelmaan. Hoitotarvikkeiden maksuttomuus koskee
myös kotisairaanhoitoa, sairaalapoliklinikoiden ja yksityislääkäreiden
hoidossa olevia.
Lääkäri kirjoittaa potilaalle B-todistuksen mahdollisia lääkekorvauksia varten. B-todistuksessa tulee
ilmetä haitta-aste ja haitan alkamisajankohta. Ajoterveys arvioidaan
kahden-viiden vuoden välein.
Vammaistuki arvioidaan aina
yksilöllisen tilanteen pohjalta (esimerkiksi alentunut toimintakyky ja
suurentuneet sairaanhoitokustannukset), ja sitä varten tarvitaan Ctodistus.
Diabeteksen ja sen hoidon mieltäminen osaksi omaa elämää ja arkea on
jatkuva prosessi. Diabetes on omahoitoinen ja yksilöllinen pitkäaikaissairaus, joka voi olla diabeetikolle hyvin
kuormittava. Perheen ja muiden läheisten tuki on välttämätön, jotta diabeetikko pystyisi hoitamaan itseään
hyvin. Tarve mielenterveyden alan
ammattilaiselle tai psykologin konsultaation on tärkeä tunnistaa esimerkiksi elämänkaaren siirtymätilanteissa ja
haastavissa ihmissuhteissa.
Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka keskeinen tehtävä on tukea potilasta oivaltamaan sairautensa
ja sen hoidon merkityksiä identiteettiin sekä tukea diabeetikon mahdol-

lisuuksia ja voimavaroja. Sopeutumisvalmennuksen ja kuntoutuksen
tulisi olla kirjattuina hoitosuunnitelmaan jo varhain.
Terveydenhuollon lisäksi Diabetesliitto, Kela ja paikalliset diabetesyhdistykset järjestävät diabeetikoille ja
heidän läheisilleen yksilöohjausta,
vertaistukea, ryhmätoimintaa ja sopeutumisvalmennusta.

Miten usein sitä tulisi
päivittää?
Hoitosuunnitelmaan on hyvä palata
jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Edellisellä kerralla asetetut
tavoitteet kerrataan ja tarkistetaan,
miten hyvin tavoitteisiin on päästy.
Samalla voidaan pohtia, ovatko tavoitteet olleet realistiset, missä on
onnistuttu ja missä taas on vielä korjaamisen varaa.
Parhaimmillaan hoitosuunnitelma
elää potilaan elämänvaiheiden mukana. Välillä tavoitteet voivat olla tiukempia, välillä taas voidaan hyväksyä
maltillisempi eteneminen esim. painonpudotuksen suhteen.
Jos potilaalla ei vielä ole hoitosuunnitelmaa, se on hyvä ottaa puheeksi
seuraavalla vastaanotolla. Samalla
kertaa kannattaa pyytää, että diabeteshoitaja ja hoitava lääkäri varaavat
riittävästi aikaa sen laatimiseen. Diabeetikon on myös hyvä pohtia etukäteen, missä asioissa hän tarvitsee
lisää tietoa, tukea tai hoidonohjausta.
Heidi Laaksonen
Toimittaja, Helsingin Diakoniaopiston lähihoitaja-opiskelija (kuntoutuksen osaamisala)
Lähteet:
Hoitosuunnitelma.fi, Kela, Diabeteksen Käypä hoito -suositukset ja
Diabetesliitto
Kide 4/2016

Tukea lapsidiabeetikon vanhemmille
Lapsen sairastuminen diabetekseen muuttaa tavanomaista elämänkulkua.

T

yöskentelen sosiaalityöntekijänä diabetestyöryhmässä
Lastenklinikalla. Osallistuin
Lohjalla kesäkuussa 2016 yhtenä aamupäivänä PSDY:n alle 12-vuotiaille diabetesta sairastaville lapsille ja
heidän vanhemmilleen järjestetylle
perheleirille.
Tilaisuudessa annoin tietoa diabeetikkolapsen sosiaaliturvasta- ja
palveluista ja perheillä oli mahdollisuus myös yksityiseen keskusteluun.
Tässä artikkelissa kerron käytännön
työssä saamistani kokemuksista.
Diabetesta sairastavan lapsen sosiaaliturvasta on Diabetesliiton sivuilla
vuosittain päivittyvä sosiaaliturvaopas. Kela maksaa kaikille diabetesta
sairastaville lapsille alle 16-vuotiaan
vammaistukea. Insuliinit kuuluvat
ylempään 100 % erityiskorvausluokkaan. Lisäksi vanhemmilla on
mahdollisuus hakea Kelalta tiettyjen
edellytysten täyttyessä erityishoitorahaa tai ansionmenetyskorvausta,
esimerkiksi osallistuessaan lapsen
hoitoon sairaalassa.

Tukea lapsen
hoitamiseen kotona?
Kunnan sosiaalitoimi voi maksaa
pitkäaikaissairasta tai vammaista
lasta kotona hoitavalle omaishoidontukea. Tuki on harkinnanvarainen ja
sidottu kunnan määrärahoihin. Hoidon sitovuus ja vaativuus määrittävät
tuen myöntämistä.
Omaishoidontuesta vastaava sosiaalityöntekijä sopii perheen kanssa
kotikäynnistä lapsen hoidollisuuden ja palvelutarpeen arvioimiseksi.
Kide 4/2016

Tuen myöntämiseen vaikuttaa kunkin perheen yksilöllinen tilanne.
Sekä saman kunnan sisällä että
valtakunnallisesti perheet voivat
olla hyvin erilaisessa asemassa tuen
myöntämisen suhteen.
Lapsen sairastuminen diabetekseen tuo muutoksia tavanomaiseen
elämänkulkuun. Sairastuminen vaikuttaa perheen arkeen, perhesuhteisiin ja työhön.
Vanhempien pohdittavaksi tulee, miten lapsen diabeteksen hoito
järjestyy päiväkodissa tai koulussa. Miten oma työ järjestyy lapsen
sairastaessa kotona? Miten ja mistä
saada diabetesta sairastavalle lapselle diabetekseen perehtynyt hoitaja
kotiin?
Isovanhemmat eivät ehkä asu lähellä, heitä ei ole tai he eivät oman
terveydentilansa vuoksi pysty tarjoamaan apuaan perheelle. Muu tukiverkosto voi myös puuttua kokonaan.
Nämä ovat kysymyksiä, joita vanhemmat pohtivat heti sairastumisen
alkuvaiheessa, mutta myös myöhemmin tulevaisuudessa.

Perhepalveluita
ennaltaehkäisevästi
Sosiaalihuoltolaki muuttui 1.4.2015.
Lain keskeisenä tavoitteena oli muuttaa perhepalveluiden painopistettä
korjaavista toimista hyvinvoinnin
edistämiseen ja varhaiseen tukeen.
Lain mukaan lapsiperheiden tulisi saada entistä paremmin apua
esimerkiksi kunnan lapsiperheiden
palveluista ennalta ennen kuin ongelmat kasautuvat.

Pulmana voi kuitenkin olla, että
apua olisi mahdollisesti saatavilla,
mutta henkilöä, joka voisi ottaa vastuuta myös lapsen diabeteksen hoidosta, ei ole osoitettavissa tai apua
voidaan vastuukysymyksen vuoksi
tarjota vain lyhyen aikaa kerrallaan.
Usein vanhempien toiveena on,
että sama hoitaja olisi perheen käytettävissä.
Joillakin kunnilla on käytössään
useamman kuukauden pituiseen, lyhytaikaiseen, tilapäiseen apuun tarkoitettuja ns. palveluseteleitä, joilla
perhe voi hankkia itse esimerkiksi
lastenhoitoapua kunnan hyväksymiltä yksityisiltä palveluntarjoajilta.
Perheelle jää maksettavaksi tulojen mukaan määräytyvä omavastuuosuus avun tuntihinnasta. Päätöksen
tuen myöntämisestä tekee usein kunnan kotihoidonohjaaja.
Perhe voi kysyä myös suoraan esimerkiksi Väestöliitosta tai Mannerheimin Lastensuojeluliitosta lastenhoitajaa, jolla olisi kokemusta diabetesta sairastavan lapsen hoidosta.
Vanhempien ja koko perheen jaksamisen tukeminen ja avun saanti
edellyttää toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarvitaan myös hyvää
yhteistyötä eri sektoreiden kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun ja
päiväkodin välillä.
Käytännön avun ja tuen lisäksi on
tärkeää, että perheillä on mahdollisuus ammattilaisten tarjoamaan
keskustelutukeen sekä mahdollisuus
vertaistukeen, jolloin voi tavata muita diabeetikkolasten perheitä.
Riitta Suvanto
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Psykologin konsultaatio voi auttaa diabeteksen hoidon
ongelmissa, esimerkiksi hypopelossa.

S

D Sharon Pruitt

Kun pelko iskee
16
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isätautien poliklinikoilla on jo
useiden vuosien ajan toivottu
diabeteksen hoidon tueksi –
muiden erityistyöntekijä panosten
lisäksi – myös psykologin työpanosta. Helsingin kaupungilla psykologin
resurssin lisäämistä muun hoidon
tueksi on kokeiltu vuoden 2013 syksystä.
Toiminta hakee lopullista muotoaan, mutta konsultaatiot on koettu
tarpeelliseksi. Psykologin resurssoinnin vahvistamista edelleen tyypin
1 diabeteksen hoidon tukena on pidetty tärkeänä.
Mitä psykologin konsultaatiot diabeteksen hoidossa sitten tarkoittavat
ja mistä lisätukea oman elämän hallintaan ja omahoitoon voi tarvittaessa saada?
Psykologin konsultaatioiden kokeilua suunniteltiin alun perin Laaksoon, Herttoniemeen ja Malmin
sairaalaan, mutta aktiivisimmin toiminta käynnistyi Laakson ja Malmin
sisätautien diabetespoliklinikoilla.
Pilotoinnin jälkeen varsinainen konsultaatiotoiminta on alkanut vuoden
2015 keväällä.
Kide 1/2016

Psykologin konsultointeihin on
tällä hetkellä osoitettu viisi prosenttia psykiatrian poliklinikoiden
työajasta. Kaupungilla toimii kolme
konsultoivaa psykologia, etelän, idän
ja pohjoisen psykiatrian poliklinikoilta. He tapaavat kukin noin kaksi
konsultaatioasiakasta kahden viikon
välein. Diabetespoliklinikoille on
toivottu kokoaikaista psykologia.

Tarpeen mukaan
Konsultaatiot ovat käytännössä diabetespoliklinikan asiakkaille tarkoitettu palvelu. Hoitava lääkäri tai hoitaja arvioivat konsultaation tarpeen
ja varaavat asiakkaille siihen ajan.
Kertaluontoisella konsultaatiokäynnillä tunnin aikana pohditaan
psykologin kanssa yhdessä erilaisia
omaa hoitoa mahdollisesti haastavia
tekijöitä ja etsitään keinoja niiden
korjaamiseen.
Jos tarvitaan laajempi arvio tai interventio, konsultaatiokäyntejä voi
olla 1–3.
Yksikin tapaaminen voi auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omaan
hoitoon liittyviä mahdollisia sol-

mu- tai estekohtia. Asioiden yhdessä pohtiminen ja pieniin käytännön
muutoksiin tähtäävien vinkkien saaminen voi olla riittävä tuki.
Joskus omassa elämäntilanteessa
on useita ongelmia, jotka haastavat
omahoitoa ja siihen sitoutumista.
Tällöin esimerkiksi lyhyt psykoterapiasuhde yksityisellä puolella voi olla
ratkaisu, ja konsultaatiokäynti voi
auttaa oikeanlaisen hoitokontaktin
haussa.
Tarvittaessa diabetespoliklinikalta
voi saada myös jatkolähetteitä psykiatrian poliklinikalle, jos asiakas tarvitsee esimerkiksi lausunnon psykoterapian hakua varten tai tiiviimpää
psykiatrista tukea.

Hypopelot kuriin
Kuoleman sekä sairauden pelot ovat
luonnollisia, ja ajoittain niitä tuntee
jokainen. Jos pelot kuitenkin alkavat
vaikeuttaa omahoitoa, voi niiden käsittely ja kohtaaminen olla tarpeen.
Pelon tunteet ja ahdistus liittyvät
usein oman elämän hallinnan vaikeuksiin. Ahdistus ja pelot lisääntyvät,
jos tuntuu, ettei omalla toiminnal- ➜
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pexels

Hyvän hoitotasapainon saavuttaminen
on aina helpompaa silloin kuin eri elämän
osa-alueet toimivat hyvin ja omat
voimavarat jakautuvat sopivasti.

laan pysty vaikuttamaan itseensä liittyviin asioihin.
Vaikeiden tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen voivat auttaa
tässä tilanteessa. Toimimattomien
käyttäytymismallien sijalle voi silloin
ryhtyä opettelemaan uusia toimintatapoja.
Usein jo oikeanlainen hoitokontakti ja hoito-ohjeiden saaminen
voivat vahvistaa tunnetta, että oma
elämä on taas hallinnassa.
Henkilökohtaiset hoitosuositukset antavat varmuutta omahoitoon
ja tunne oman elämän hallinnasta
vahvistuu. Pelkoon on sen jälkeen
vähemmän aihetta.
Hypopelot voivat liittyä vaikeisiin
kokemuksiin, kuten pyörtymisiin tai
sairaalahoitoon päätymiseen. Välttääkseen tällaisia tilanteita osa diabeetikoista saattaa pitää verensokeriaan hyvin korkealla tasolla.
Tällaisten kokemusten terapeuttinen työstäminen, käsittely ja yhdessä pohtiminen voivat auttaa. Sen
jälkeen hypoja pelkäävä diabeetikko
uskaltaa taas pitää verensokeriarvonsa hyvällä tasolla.
Diabeetikko saattaa pitää verenso-
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keria korkealla tasolla myös siksi, ettei halua joutua noloon tilanteeseen
tai pyytämään muilta ihmisiltä apua.
Ihmisillä voi olla esimerkiksi lapsuudesta mieleen palautuvia ikäviä
muistoja huomion kohteeksi joutumisesta tai nolatuksi tulemisen tunteesta.
Lapsuudessa ja nuoruudessa ihminen on erityisen herkkä haavoittumaan tällaisista kokemuksista. Ikävät muistot saattavat nousta mieleen
vastaavissa tilanteissa myös aikuisuudessa ja ohjata henkilön toimintaa epäsuotuisaan suuntaan.
Myös näiden kokemusten tunnistaminen ja yhdessä läpikäyminen
voi tukea omien toimintamallien
muokkaamista toimivammiksi. Esimerkiksi turvavälipalat voivat auttaa
hillitsemään hypopelkoja.

Yksi muutos kerrallaan
Motivaation ja muutoksen aikaansaamisen ongelmat nousevat usein
esiin psykologin vastaanotolla. Monella on vaikeuksia saada aikaan
pysyviä muutoksia omahoidossa ja
muilla elämän osa-alueilla.
Pelkän motivaation varassa harva

pystyy saamaan aikaan pitkäaikaisia
muutoksia omissa rutiineissa. Usein
jo ensimmäinen huono päivä saa
palaamaan vanhoihin rutiineihin ja
toimintamalleihin.
Motivaatiota ja innostusta voi kuitenkin käyttää uuden toimintatavoitteen suunnittelemiseen esimerkiksi
seuraavan kuukauden tai puolen
vuoden ajalle. Pysyvä muutos edellyttää usein pitkäjänteistä toimintaa
ja uuteen tavoitteeseen sitoutumista
vähintään kuukauden ajaksi. Sen jälkeen toiminta alkaa muodostua rutiiniksi.
Tavoitteena olisi, että jatkossa rutiinista poikkeaminen tuntuisi jopa
epämukavalta.
Muutos onnistuu helpommin jos
muutoksen kohteita on kerrallaan
vain harvoja, mielellään vain yksi.
Kuormitus kasvaa liikaa, jos yrittää
kertaheitolla muuttaa liian monta
isoa elämän osa-aluetta. Muutoksen
aikaansaaminen ei vaikuta enää realistiselta.
Psykologin konsultaatiokäynneillä
voi saada tukea myös muutostavoitteiden kirkastamiseen ja uusien toimintatavoitteiden laatimiseen.
Kide 3/2016

Koko elämä tasapainoon
Psykologin konsultaatiokäynneillä ei
aina käsitellä lainkaan diabetekseen
tai omahoitoon liittyviä kysymyksiä.
Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen
kokonaisuus. Esimerkiksi fyysinen
sairaus ja mielen hyvinvointi eivät
ole erillisiä ja omina yksiköinään toimivia kokonaisuuksia.
Oman elämän kriisit, tuen puute
ja haasteet mielen hyvinvoinnissa
näkyvät herkästi myös fyysisessä hyvinvoinnissa, erityisesti omahoitoon
painottuvassa sairaudessa. Toisaalta
sairaus ja sen eteneminen vaikuttaa
aina myös mielen hyvinvointiin.
Kehomme toimii yhteistyössä mielen kanssa ja hyvän hoitotasapainon
saavuttaminen on aina helpompaa
silloin kuin eri elämän osa-alueet
toimivat hyvin ja omat voimavarat
jakautuvat sopivasti esimerkiksi työelämän, opiskelun, harrastustoiminnan, vanhemmuuden ja muiden arjen haasteiden kesken.
Usein psykologin vastaanotolla
voidaankin puhua sairauden hoidon
sijasta ihmissuhteista, työhyvinvoinnista- ja pahoinvoinnista, parisuhKide 3/2016

teista, yksinäisyydestä, vanhemmuudesta, traumoista, terveyden ja hoidon huolista ja elämän muutoksista.
Kaikki ne vaikuttavat myös fyysiseen
hyvinvointiin ja omahoitoon.
Mielen hyvinvointiin kannattaa
panostaa, koska se on myös voimavara. Siinä auttaa oman elämän arvojen
kirkastaminen ja elämän osa-alueiden saaminen oikeisiin mittasuhteisiin. Se tuo myös fyysistä terveyttä.
Jos mieli ja keho ovat jatkuvasti
stressaantuneet eivätkä arjen osatekijät ole hallinnassa, unenlaatu, syöminen, liikkuminen ja lepo alkavat
kärsiä. Se näkyy väistämättä myös
fyysisessä voinnissa ja haittaa minkä
tahansa sairauden hoitoa.
Mielemme psykologinen joustavuus auttaa saamaan elämämme
haastekohtia paremmin hallintaan
niihin yksi kerrallaan pureutumalla.
Voimme myös muuttaa tietoisesti
vaihe vaiheelta arkeamme, jolloin
saamme haluamiamme muutoksia
pysyviksi rutiineiksi.
Helsingissä psykologin konsultaatioita tarjotaan tarpeen mukaan diabetespoliklinikan asiakkaille. Diabetespoliklinikan hoitosuhteen aktivoi-

miseksi tarvitaan lääkärin lähete.
Jos tarvitset keskusteluapua tai tukea omahoidossa tai muissa asioissa,
sitä voit hakea myös terveysaseman
kautta. Myös yksityisellä puolella
työskentelevät psykologit ja psykoterapeutit tarjoavat tukea erilaisten
pelkojen ja muiden omaan elämään
liittyvien haasteiden hallintaan.
Jenni Väre,
psykologi
Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto/
Etelän päihde-ja psykiatriakeskus/
Sturenkadun psykiatrian
poliklinikka
Lännen diabetespoliklinikan konsultoiva psykologi
Lisätietoa aiheesta:
Mihin psykologia tarvitaan diabeetikon hoitotiimissä? Psykologi Helena
Nuutinen,
Diabetes ja lääkäri 02/2015
Mielenterveyden haasteista ja niiden
hoidosta: Mielenterveystalo.fi
Arvotyöskentelystä ja muutostyöskentelyn tueksi: Psykologi, psykoterapeutti Arto Pietikäinen: Kohti
arvoistasi – Suuntaa mielekkäisiin
muutoksiin
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Naputellen rennoksi

tää ja poistaa jännityksen tunnetta.
Tällöin autonominen hermostomme
on rauhallinen.

Kiinalaiseen lääketieteeseen perustuvassa naputtelumenetelmässä
aktivoidaan kehon akupisteitä ilman neuloja.

Kuuntele kehoasi
Kehomme antaa meille jatkuvasti
viestejä itsestämme. Kiireessä unohdamme ne tai emme reagoi niihin
mitenkään. Ihmisen on syytä aika
ajoin pysähtyä ja kuunnella näitä
viestejä eli sitä, mitä ne kertovat.
Kertovatko ne, että olemme onnellisia vai jotakin aivan muuta? Voimmeko olla rauhassa itsemme kanssa? Hengittelemmekö rauhallisesti?
Tuntuuko kehomme hyvältä? Nukummeko rauhallisesti ja riittävästi?
Teemmekö mukavia asioita vapaalla
ja saamme voimaa niistä ja ystävistä?
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Evan-Amos

E

FT Tapping lyhenne tulee
sanoista Emotional Freedom
Technique eli tunteiden itsesäätely ja vapauttamismenetelmä.
Siinä vapaudutaan naputtelun avulla
itseä häiritsevistä ja kuormittavista
emotionaalisista tiloista.
Menetelmä voi helpottaa monia
fyysisiä oireita, kuten kroonista kipua. Psykoterapeuttina olen käynyt
lisäkoulutuksena EFT-koulutuksen
ja voin käyttää nimikettä EFT-terapeutti.
EFT on uusi keino auttaa psyykkisistä oireista, kuten jännityksestä,
peloista ja ahdistuksesta kärsiviä potilaita. Lisäksi se on auttanut monia
erilaisten kipujen ja särkyjen hoidossa lievittäen tai jopa poistaen niitä.
Itse olen käyttänyt menetelmää
psykoterapiassa, kun asiakkaalla on
oireidensa lisäksi vatsakipuja tai kipuja rinnassa jännityksen tai pelon
yhteydessä. Mielikuvaharjoitukset
NLP:n keinoin ovat tukena EFT:n
toteuttamisessa.
EFT:n perusta on kiinalaisessa lääketieteessä ja akupunktiossa. Siinä
aktivoidaan akupunktiopisteitä sormin naputtelemalla. Tällöin ajatellaan, että kaikki kielteiset tunnetilat
johtuvat häiriöistä kehomme energiasysteemissä.
Naputtelussa meridiaanien päätepisteitä käytetään apuna kehon energiasysteemin tasapainottamiseen.
Pisteitä on useita ja naputtelukaavio
alkaa päälaelta ja jatkuu kasvoihin ja

siitä kyljen, solisluiden ja rintalastan
kautta sormiin.

Lause avuksi
Alussa käydään läpi pisteet potilaan
kanssa yhdessä ja sen jälkeen yhdessä
mietitään lause, joka kuvastaa potilaan sen hetkistä oiretta elimistössä.
Tätä lausetta hyödyntämällä käydään
läpi kaikki pisteet. Lause siis vaikuttaa ihmisen mieleen ja pisteiden naputtelu vapauttaa tunteita ja kokonaisolo vapautuu. Tällöin elimistön
rentoutuessa kiputilannekin usein
helpottuu.
Hoidon alussa asiakas aina arvioi hankalan tilanteensa/tunteensa
asteikolla 1-10 ja sen pienenemistä
seurataan jokaisen naputtelun jälkeen. Tavoite on tietysti aina, että

oireiden voimakkuus selkeästi pienenee. Naputtelua on hyvä tehdä niin
monta kertaa, että tunnetila selkeästi
helpottuu.
Jokainen voi itse tutkailla ja kokeilla menetelmää menemällä nettiin ja
hakemalla esim. googlesta EFT:n.
Itseapumenetelmänä tämä toimii
hyvin ja monet ovat saaneet apua
jännitykseen, paniikkioireisiin, ahdistukseen, pelkoihin.
Käden EFT pisteet ovat lähes aina
käytettävissä eli niitä voi naputella,
vaikka mennessä töihin, kokeisiin tai
muussa hermostuttavassa tilanteessa.
On hyvä muistaa myös rentoutuminen aina, kun se tuntuu tarpeelliselta. Syvään hengittäminen ja
samalla mielessä numeroiden laskeminen ovat hyvä menetelmä vähenKide 4/2016

Kyllä-vastaukset antavat tiedon,
että asiat ovat hyvin. Ei-vastaukset
antavat syyn miettiä, mitä voit itse
tehdä, jotta tilanne helpottuu.
Netistä löytyy paljon vinkkejä erilaisiin huoliin ja vaivoihin. Ystävät
voivat auttaa. Ammattilaiset voivat
auttaa, jos tuntuu, että apua ei löydy
tavallisilla keinoilla. Kiire ja stressi
tuntuvat nopeasti jo nuorenkin ihmisen kehossa ja tätä kautta olemme
aina alttiita lisäongelmille.
Itseä on tärkeä huoltaa, aivan kuten
autoakin huolletaan. Kun mieli alkaa
antaa viestejä siitä, että se ei voi hyvin, on syytä miettiä avun lähteelle
hakeutumista ja jo ennaltaehkäistä
mielen ongelmien pahentuminen.
Keskustelu ammattilaisen kanssa,

joka osaa käyttää myös EFT-menetelmää, voi antaa uuden tuen ja omaapumenetelmän näiden ongelmien
kanssa eläville.
Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää osata auttaa itseään, sillä yhteiskuntamme toimii talouden periaatteiden mukaan. Lamatilanteessa jokainen on entistä enemmän vastuussa
fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Se on meidän yhteinen tehtävämme. Meidän pitää valmistautua.
Riitta Rauhala
Psykoterapeutti
Työnohjaaja
NLP-master
EFT-terapeutti
Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys

Keväinen matka Ligurian
kukkaisrannikolle Italiaan 21.- 28.04.2017
Keväinen Italian matkamme vie meidät kukkaloistoon kauniiden maisemien äärelle, tutustumme Piemonten maakunnan maistuviin viineihin ja ehdimme myös käymään
maakunnan pääkaupungissa Torinossa, jossa perehdymme
mm. kuninkaiden historiaan. Matkan aikana tutustumme
myös satamakaupunki Genovaan, joka myös maukkaasta
pestostaan tunnetaan, majapaikkamme on ihanalla kukkaisrannikolla sijaitseva kalastajakylä Varazze.
SAVOY****
Lungomare Marconi 4, 17019 Varazze (SV). Tel. +39 019 934626.
www.savoyvarazze.it
Hotellikuvaus:: Viihtyisä merenrantahotelli, jossa vastaanotto, yleiset
tilat, baari, ravintola, kokoussali, wi-fi, terassi merelle. Ranta aivan hotellin edessä. Erilaisia ja eritasoisia merihenkisesti sisustettuja huoneita.
Osasta merinäköala.

Matka myytiin välittömästi loppuun, mutta nyt olemme
saaneeet muutaman lisäpaikan. Matkan tarkemmat
tiedot: Kide 3/2016 tai www.psdiabetes.fi tapahtumat/
matkat. Jos kiinnostuit, soita Raija Härönojalle,
puh. 050 323 2035.
Kide 4/2016
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Kannattaako maitoa juoda?

L

Mitä maito sisältää
Yksi sitkeimpiä maidon ravintosisältöön liittyviä huhuja on se että maidossa on luontaisesti D-vitamiinia.
Maidossa ei ole D-vitamiinia ellei
sitä siihen lisätä. Jos et usko, tsekkaa asia vaikka täältä. D-vitamiini
ei mitenkään mystisesti poistu kun
maidosta tehdään rasvatonta ja siitä
poistetaan rasva.
Maitoon lisätään D-vitamiinia, ja
tästä syystä maito on erinomainen
D-vitamiinin lähde. Yksi desi maitoa sisältää 1 µg D-vitamiinia eli 10
% päivittäisestä saantisuosituksesta.
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levaisuudessa rasvattomaan luomumaitoon saa lisätä D-vitamiinia.
Maidossa on runsaasti kalsiumia:
desissä maitoa on 120 mg kalsiumia.
Juomalla maitoa ja syömällä lisäksi
pari siivua juustoa täytetään päivän
kalsiumin tarve takuuvarmasti.

Tärkeä jodi

H. Zell

ähestyn maitokysymystä täysin uudesta näkökulmasta:
onko maidossa mitään sellaista mitä ihminen tarvitsee? Maidon ravintosisällöstä kuulee toinen
toistaan hurjempia väitteitä, joiden
seurauksena tavallisen kuluttajan voi
olla vaikeaa tietää mitkä niistä ovat
totta. Käydään siis läpi, mitä ravintoaineita maidossa on ja vedetään sen
perusteella johtopäätökset, kannattaako maitoa juoda.
Maitokeskustelu alkaa yleensä
kysymyksellä: kannattaako maitoa
juoda? Kysymys tuntuu hassulta kun
ottaa huomioon sen että maidon
vaikutus terveydelle on melko neutraali - maito ei kohtuudella nautittuna vaaranna terveyttä muttei ole
mikään terveysruokakaan niin kuin
parsakaali, ruisleipä tai lohi. Maitotuotteet saattavat toisaalta hieman
vähentää riskiä sairastua sydän- ja
verisuonitauteihin sekä aikuisiän
diabetekseen, toisaalta lisätä eturauhassyövän riskiä.

Aloitamme keväällä luentosarjan ravitsemuksesta. Ajankohtaisia luentoaja on kerrasta
kahteen kuukaudessa. Luennoitsijana toimii jo monelle
jäsenellemme tuttu terveystieteiden maisteri, laillistettu
ravitsemusterapeutti Petteri
Lindblad. Seuraa ilmoittelua
Facebookissa ja sivuillamme
www.psdiabetes.fi

Juomalla kaksi lasia maitoa päivässä
saa D-vitamiinia noin puolet päivän
tarpeesta.
D-vitamiinin ihanteellinen saanti
päivässä on tosin hyvin kyseenalainen juttu, ja esimerkiksi 75-vuotiaille
suositellaan 20 µg:n D-vitamiinilisää
ympäri vuoden. Oli henkilön päivittäin nauttima D-vitamiinin määrä
sitten 10, 20 tai 30 µg, saa maidosta
joka tapauksessa osan. Luomumaidossa ei ole D-vitamiinia, mutta tu-

Monikaan ei tiedä että maito on erinomainen jodin lähde. Jodia tarvitaan
kilpirauhasen toimintaan. Ennen
vanhaan meillä Suomessa oli jodin
puutteesta syntyvää struumaa, joka
korjattiin ruokasuolan jodioinnilla.
Ruokasuola on edelleen hyvä jodin
lähde, mutta itse törmään usein siihen probleemaan että henkilön jodin
saanti on uhattuna joko jodioidun
ruokasuolan tai maidon välttämisen
takia.
Toki myös merikalat sisältävät runsaasti jodia, mutta kuka jaksaa kiskoa
turskaa 150 grammaa joka päivä saadakseen riittävästi jodia? Muita kalojen jodipommeja ovat seiti ja lohi.
Kun jodin tarve aikuisilla on 150 µg
ja maidossa jodia on noin 15 µg, saa
desistä maitoa 10 % saantisuosituksesta.
Seleeni toimii elimistössä rasvaaineenvaihdunnassa glutationiperoksidaasientsyymin rakenneosana.
Glutationiperoksidaasi on soluissa
antioksidanttina, joka suojaa soluja
haitalliselta hapettumiselta. Lisäksi
seleeni sitoo elimistössä raskasmetalleja (suora lainaus Fineli.fi:stä).
Olen kirjoittanut seleenistä aiemmin otsikolla Parapähkinäfanit
huom! - seleenin liikasaanti mahdollinen. Seleenin päivittäinen tarve on
Kide 4/2016

naisilla 50, miehillä 60 µg. Yksi desi
maitoa sisältää seleeniä noin 3 µg eli
5-6 % tarpeesta. Yhdestä 3 dl:n lasista maitoa saa 15 % seleenin tarpeesta.
B12-vitamiinin eli kobalamiinin
puutosta esiintyy Suomessa harvoin
koska sitä on paljon eläinkunnan
elintarvikkeissa eli kalassa, lihassa
ja maidossa ja näitä me suomalaiset
syömme mielellämme.

Vegaanin valinnat
Täysvegaanin tulee nauttia B12-vitamiinia lisänä. Vegaanin ruokavalion
ravintosisältö paranee huomattavasti jos hän siirtyy täysvegaanista
lakto-vegetarismiin eli ottaa mukaan
maitotuotteita. Yksi kolmen desin
lasi maitoa sisältää 60 % päivän B12vitamiinin tarpeesta. Vanhuksilla
B12-vitamiinin riittävä saanti voi
olla uhattuna joko imeytymishäiriön, liian alhaisen saannin tai näiden
kahden yhdistelmän takia.
Riboflaviinia, toiselta nimeltään
B2-vitamiinia, löytyy ruoista joissa on paljon proteiinia, esimerkiksi
maito, liha ja pavut. Riboflaviinin
tarve on noin 1,5 mg, ja maitodesissä
sitä on 0,2 mg. Puoli litraa maitoa antaa lähes 100 % yli 30-vuotiaan naisen riboflaviinin tarpeesta.
Maidon proteiini on aminohappokoostumukseltaan täydellistä koska se sisältää ihanteellisen määrän
ihmiselle välttämättömiä aminohappoja. Kiitos erinomaisen aminohappokoostumuksen, proteiini
on helposti elimistön käytettävissä
esimerkiksi lihasten kasvua tai ylläpitämistä varten.
Maidon proteiinista 80 % on kaKide 4/2016

seiinia ja 20 % heraa. Maidon proteiinit näyttävät vähentävän lihasten
menetyksiä kun ollaan dieetillä tai
rajoitetaan energiansaantia. Tämä
on tärkeää dieetillä olevalle kehonrakentajalle mutta vieläkin tärkeämpää
vanhukselle, jonka terveyden kannalta ehkä tärkein asia on säilyttää
nykyinen lihasmassa.
Maidon proteiinit näyttävätkin ylläpitävän lihaksia. Laadukkaan proteiinin tärkeydestä puhuu myös arvostamani lääkäri Jan Sundell.

Tarpeellisuus puntariin
Kun asian kääntää näin ja avaa sen
mitä kaikkea maito sisältää, koko kysymys ”Kannattaako maitoa juoda?”
näyttääkin yhtäkkiä aivan erilaiselta.
Maidon juominen ei enää olekaan
”kannattaako” vai ”eikö kannata”, vaan
maidon tarpeellisuus tulee asettaa
asiayhteyteen ja puntaroida sitä vasten, mitä kaikkea muuta henkilö syö.
Jodia saa maitotuotteista, jodioidusta ruokasuolasta ja merikaloista. Jos henkilö ei syö kalaa ja nauttii suolansa jodioimattomana, ovat
vaihtoehdot jodin suhteen harvassa.
Maitotuotteiden ja maidon avulla
on mahdollista tyydyttää jodin tarve
vaikka kalaa tai jodioitua suolaa ei
syötäisikään.
Jos kyseessä on riutuva vanhus,
jolle riittävä laadukkaan proteiinin
saanti on elinehto, kannattaa kysyä
itseltään, onko maidon proteiini minulle tarpeellinen ja hyvä asia? Onko
minun helppoa, terveellistä ja ennen
kaikkea käytännöllistä korvata maidon proteiini jollain muulla?
Jos kyseessä on kilpaurheilua har-

rastava nuori nainen, hyvä kysymys
on: jos jätän maidon pois, saanko
riittävästi kalsiumia muualta? Jaksanko syödä tofua, kaaleja, mantelia
ja siemeniä jotta saan päivittäisen
kalsiumin tarpeeni kasaan? Tiedänkö että saan kalsiumia myös kasviperäisistä maidon korvikkeista?
Jos mietit maidon tai maitotuotteiden jättämistä pois ruokavaliostasi
tai noudatat tällä hetkellä maidotonta ruokavaliota pohdi, saatko nykyisestä ruokavaliostasi riittävästi
- D-vitamiinia
- kalsiumia
- jodia
- seleeniä
- B12-vitamiinia
- riboflaviinia ja
- laadukasta proteiinia
Jos tiedät että saat, asia kunnossa,
sillä pärjäät mainiosti ilman maitotuotteitakin - ne eivät ole välttämätön osa ihmisen ruokavaliota. Jos
taas et saa, sinun tulee löytää sopiva
elintarvike tyydyttämään kyseisen
ravintoaineen tarve. Maito on yksi
vaihtoehto muiden joukossa.
Tieto antaa joustoa, ja sen avulla
omaa ruokavaliotaan on mahdollista soveltaa enemmän. Jos taas tietoa
ei ole, kannattaa mennä suositusten
mukaan ja syödä mahdollisimman
monipuolisesti.
Petteri Lindblad
Terveystieteiden maisteri
Laillistettu ravitsemusterapeutti
Personal trainer
Tsekkaa myös nettisivuni www.facebook.com/tavoitteistasitotta
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kuvat Päivi Parviainen

2 rkl juoksevaa hunajaa
100 g saksanpähkinöitä
100 g auringonkukansiemeniä
100 g kurpitsansiemeniä
100 g manteleita
100 g seesaminsiemeniä
100 g pellavansiemeniä

Kevyttä ruokaa
Reseptikokonaisuus Kevyttä ruokaa
-kurssilta 8.9.2016. Omnia, Kirkkonummen Heikkilän Martat ry & Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen Kirkkonummen alueosasto .

MENU:
ALKURUOKIA
Kaaliwrap, tzatziki
Kivikauden leipä, avokado ja tomaattia
Thaikalakeitto
PÄÄRUOKIA
Härkäpapurisotto
Kasvismoussaka
LISUKKEET
Uunissa paahdetut punajuuret
Kasvikset osterikastikkeessa
Coleslaw
Itämaiset kurkut
Tulinen porkkanasalaatti
JÄLKIRUOKA
Kookospannacotta ja mangosose
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Reseptit:
KAALIWRAP
4 hengen annos pääruokana
AINEKSET:
1 pieni kerä- tai valkokaalia (tai
muuta vastaavaa maun mukaan)
400 g broilerin rintafileetä suikaloituna (haluttaessa valmiiksi maustettuja) tai mausteeksi esim. suolaa,
pippuria ja chilihiutaleita
1 punasipuli viipaloituna
2 isoa tomaattia
2 avocadoa
150 g kurkkua
½ tl suolaa
1-2 valkosipulinkynttä
2 dl turkkilaista jogurttia (laktoositon vähärasvainen, voidaan korvata
myös ainakin osittain rahkalla)
1 tl sokeria
ripaus mustapippuria

VALMISTUS: Jauha yleiskoneella
siemenet ja pähkinät hienoksi, sekoita joukkoon öljy, suola, hunaja ja kananmunat. Sekaan saa jäädä reilusti
sattumia ja rakennetta jos halutaan.
Voitele leipävuoka (tai kostuta silikonivuoka), kaada (käytännössä lusikoi) taikina vuokaan.
Paista 170 asteessa noin tunti ja
anna leivän jäähtyä. Viipaloi ja tarjoa viipaleet esimerkiksi avokado ja
tomaattiviipaleiden kanssa.

THAIMAALAINEN
KALAKEITTO
VALMISTUS: Irrota kaalista lehdet
erilleen. Ohenna kaalinlehtien ruotia. Paista broilerinsuikaleet pannussa kypsiksi niukassa öljyssä, mausta
suolalla, pippurilla ja chilihiutaleilla
maun mukaan.
Tzatziki: raasta kurkku ja valuta
siivilässä, sekoita joukkoon suola
ja anna ylimääräisen nesteen valua
pois. Kuori ja hienonna valkosipuli.
Yhdistä ainekset.
Annostele kaalinlehdille broileri,
punasipuli, tomaatit ja avocado ja laita päälle ruokalusikallinen tai kaksi
tzatzikia. Kääräise nyytiksi.

AINEKSET:
400 g perunaa
2 porkkanaa
150 g palsternakkaa
2 sellerinvartta
1 suuri sipuli

palsternakka ja perunat. Lisää kattilaan vesi, kalaliemikuutio (tai valmis
kalaliemi, jolloin vettä ei tarvita),
perunat, palsternakka ja porkkanat.
Keitä noin 10 minuuttia, lisää pavut
ja keitä vielä muutama minuutti. Kun
kasvikset ovat kypsiä lisää limen/
sitruunan mehu, paloitellut kalat ja
sitruunamelissan lehdet. Mausta tarvittaessa suolalla. Kiehauta ja nosta
kattila liedeltä. Anna makujen vielä
tasaantua ja kalan kypsyä kuumassa
liemessä kannen alla muutama minuutti.

VALMISTUS: Sulata kala tarvittaessa ja kuutioi sopiviksi annospaloiksi,
mausta soijalla ja pippurilla. Raasta inkivääri ja hyvin pesty limen tai
sitruunan kuori. Purista myös limen
mehu talteen. Pilko chili ohuiksi renkaiksi. Leikkaa sipuli kuutioiksi ja
pilko selleri viipaleiksi.
Kuullota sipulit, selleri, inkivääri ja
chili kattilassa öljyssä, lisää kalapalat
ja kypsennä kevyesti, siirrä hetkeksi
lautaselle odottamaan.
Kuori ja pilko tikuiksi porkkanat,

alkuperäinen ohje Marttojen keittokirjasta, 4 hengen annos
AINEKSET:
1.3 l kasvislientä
1 sipuli
3 valkosipulin kynttä
½ dl rypsiöljyä
3 dl risottoriisiä
1 prk härkäpapuja (tai 300 g tuoreita
perattuja)
1 dl pilkottuja aurinkokuivattuja
tomaatteja öljyssä
2 dl vastaraastettua parmesanjuustoa
1-2 rkl voita
mustapippuria
suolaa

HÄRKÄPAPURISOTTO

VALMISTUS: Kuumenna kasvisliemi kiehuvaksi. Hienonna sipuli ja
valkosipulinkynnet. Kuumenna kattilassa öljy ja kuullota siinä sipuli ja
valkosipuli. Lisää riisi ja kuullota se.
Lisää kauhallinen kuumaa kasvislientä ja sekoita hyvin. Kun neste on
imeytynyt riisiin, lisää lientä ja jatka,
kunnes kaikki liemi on käytetty ja risotto on kypsää. Kypsyminen kestää
noin 15 minuuttia.
Sekoita risottoon loput ainekset. ➜

KIVIKAUDEN LEIPÄ
AINEKSET:
1 dl kotimaista kylmäpuristettua
rypsiöljyä (tai halutessa oliiviöljyä)
5 luomumunaa
1 tl hyvää suolaa
Kide 4/2016

2 valkosipulinkynttä
3 cm pala tuoretta inkivääriä
½ punainen chili
400 g vaaleaa kalaa (ahven, kuha, sei
tms)
2 tl soijakastiketta
½ tl mustapippuria
2 tl öljyä
7 dl vettä
1 kalaliemikuutio (tai valmista
kalalientä)
150 g vihreitä papuja
1 dl luomu limen tai luomusitruunan mehua
20 lehteä tuoretta sitruunamelissaa

Kide 4/2016
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Mausta mustapippurilla ja tarvittaessa suolalla. Tarjoile halutessasi
parmesaanilastujen kanssa.

VALMISTUS: Keitä papuja kiehuvassa vedessä n. 2 minuuttia, valuta
ja jäähdytä. Yhdistä ainekset ja sekoita hyvin.

KASVISMOUSSAKA:
KESÄKURPITSAA JA
VALKOKASTIKETTA
(4 hengen annos)
AINEKSET:
2 isoa munakoisoa
2 kesäkurpitsaa
2 prk tomaattimurskaa
2 isoa porkkanaa
2 sellerinvartta
4 valkosipulin kynttä
2 sipulia
3-4 tl tuoretta rosmariinia (kuivattua riittää n. 1 tl)
2-3 tl tuoretta oreganoa (kuivattua
riittää n. 1 tl)
1 tl kanelia
1 tl suolaa maun mukaan
1 tl rouhittua mustapippuria
½ litraa maitoa
2 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoa
½ tl jauhettua valkopippuria
2 dl raastettua parmesaania
VALMISTUS: Viipaloi munakoisot
poikittain puolen sentin paksuisiksi
viipaleiksi. Viipaloi samoin myös kesäkurpitsat.
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Laita
munakoisoviipaleet ja kesäkurpitsaviipaleet leivinpaperille uunipellille
ja lisää päälle ripaus suolaa ja rypsiöljyä. Paahda uunissa 15-20 minuuttia.
Vihanneskastike:
Laita pannulle 1 rkl rypsiöljyä ja lisää pieneksi silputut sipulit, kuullota
hetki ja lisää pieniksi pilkotut pork-
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KOOKOSPANNACOTTA JA
MANGOSOSE:
kanat, ohueksi viipaloitu varsiselleri
ja pieneksi pilkottu valkosipuli. Lisää
tomaattimurska ja mausta kastike
kanelilla, oreganolla ja rosmariinilla.
Lisää suola ja pippuri. Kastike on valmis, kun porkkanat ovat pehmeitä ja
kastike on paksuuntunut.
Valkokastike:
Laita kattilaan 2 rkl voita ja anna
sulaa. Lisää 2 rkl jauhoja ja sekoita.
Lisää 0,5 litraa lämmintä maitoa ja
sekoita, lisää suolaa ja valkopippuria.
Anna kastikkeen hautua kattilassa
8-10 minuuttia ja sekoita sitä usein,
jottei kastike pala pohjaan. Kastikkeen tulee paksuuntua. Ota kastike
liedeltä ja lisää hetken kuluttua siihen 1,5 dl parmesanraastetta ja sekoita.
Voitele korkeareunainen vuoka
rypsiöljyllä. Laita vuoan pohjalle yksi
kerros kesäkurpitsaviipaleita ja lisää
niiden päälle kasviskastiketta. Lisää
kerros munakoisoviipaleita ja niiden
päälle kastiketta. Toista kunnes kaikki munakoisoviipaleet ovat vuoassa.
Kaada päälle loput kastikkeesta. Kaada lopuksi päälle Bechamel kastike
ja ripota loput parmesan-raasteesta.
Paista 180-asteisessa uunissa noin 45
minuuttia kunnes moussaka on päältä ruskistunut.

UUNISSA PAAHDETUT
PUNAJUURET
AINEKSET:
800 g raakoja punajuuria
2 rkl balsamiviinietikkaa
2 rkl rypsiöljyä
1 tl suolaa
½-1 tl mustapippuria
VALMISTUS: Kuori punajuuret (tai
pese ne hyvin jos valmistat kuorineen) ja lohko neljään osaan, lämmitä uuni 200 asteeseen. Laita punajuurilohkot uunivuokaan ja lisää balsamiviinietikka, öljy sekä mausteet ja
sekoita hyvin. Laita kuumaan uuniin
n. 45 minuutiksi.

KASVIKSET
OSTERIKASTIKKEESSA
AINEKSET:
1 punainen paprika
1 keltainen paprika
½ -1 kesäkurpitsa koosta riippuen
1 iso punasipuli
2 rkl äljyä
2 cm pala tuoretta inkivääriä
3 valkosipulinkynttä
½-1 dl osterikastiketta

sipuli esim. Raastamalla. Kuumenna
öljy pannulla ja lisää inkivääri ja valkosipulinkynsi ja paista hetki, lisää
vihannekset ja kypsennä muutama
minuutti. Lisää osterikastike ja sekoita hyvin. Sopii tarjottavaksi esim. riisin kanssa tai lisukkeeksi liharuoille.

KAALISALAATTI
(COLESLAW)

AINEKSET:
4-5 avomaankurkkua
1 dl soijakastiketta
½-1 punainen chilipalko
2 rkl rypsiöljyä
1-2 tl rouhittua mustapippuria
1-2 tl sokeria
2 cm pala inkivääriä raastettua

AINEKSET:
500 g pala valko/keräkaalia
2 porkkanaa
4 rkl väkiviinaetikkaa
4 rkl rypsiöljyä
1 tl suolaa
2 rl sokeria
1 tl rouhittua mustapippuria

VALMISTUS: Sekoita kastikkeen
ainekset. Puolita kurkut ja viipaloi
ne. Mikäli kurkkujen siemenet ovat
suuria, kaavi ne pois. Sekoita kurkkuviipaleet kastikkeeseen, tarkista
maku ja suolaisuus ja anna maustua
½ tuntia.

VALMISTUS: Sekoita kastikkeen ainekset ja tarkista maku (=sopivasti
etikkaa, suolaa ja sokeria), hienonna ohuiksi suikaleiksi kaali ja raasta paksummalla terällä porkkanat.
Sekoita kaali ja porkkana kastikkeeseen ja anna maustua vähintään tunti
(maku vain paranee ja kaali pehmenee mitä pidempään ennätät antaa
sen maustua, voi syödä useamman
päivän ajan).

VALMISTUS: Pilko vihannekset suikaleiksi, hienonna inkivääri ja valkoKide 4/2016

ITÄMAISET KURKUT

Kide 4/2016

TULINEN
PORKKANASALAATTI
(Marttojen ruokakurssin resepti)
AINEKSET:
8 vihreää papua 2 cm paloina
3 rkl suolapähkinöitä pilkottuna
1-3 punaista chiliä pieneksi kuutioituna (chilin määrä maun mukaan)
8 hienonnettua valkosipulinkynttä
1 ½ rkl tummaa sokeria
3 rkl soijakastiketta
¾ dl limen/sitruunan mehua
450 g porkkanaa karkeana raasteena
12 kirsikkatomaattia puolitettuna

Satokausikalenteri
AINEKSET:
1 tlk (400 ml) kookosmaitoa
sitruunan kuori kuorimaveitsellä
suikaleina
2 rkl hunajaa
1 tl vaniljauutetta (tai vaniljatanko)
3 liivatelehteä
MANGOSOSE:
1 prk mangosäilykettä, soseutetaan sauvasekoittimella ja maustetaan sitruunan tai limen mehulla tai
jos tuoreita mangoja on saatavilla 1
mango + 1 rkl sitruunan mehua, osa
mangosta soseutetaan ja osa kuu
tioidaan
VALMISTUS: Liota liivatelehdet kylmässä vedessä vähintään 5 minuuttia. Lämmitä kookosmaito. Lisää
lämpimään kookoosmaitoon sitruunankuori ja vaniljauute, anna hautua
n. 10 minuuttia välillä sekoitellen.
Siivilöi sitruunankuoret (ja vaniljatangot) pois kookosmaidosta ja lisää
juokseva hunaja sekä liivatelehdet
joista enimmät vedet puristettu pois.
Sekoita hyvin ja kaada seos annosmaljoihin. Jäähdytä hetki huoneenlämmössä ja siirrä sitten jääkaappiin
jähmettymään mielellään 4 tuntia tai
enemmän (voidaan valmistaa myös
edellisenä päivänä). Tarjotaan mangososeen kanssa.
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LUOTTAMUSTA.
HALLINTAA.
VAPAUTTA.

Unelmana diabeteslääkärin ura

O

Ota diabeteksesi hoito hallintaan uuden Guardian™
Connectin ja i-Port Advancen® avulla

Tule kuulemaan lisää

Tiedä
enemmän,
arvaa
vähemmän
Guardian™
Connect

UUSI Jatkuvatoiminen
glukoosimonitorointijärjestemä (CGM)
Guardian Connect on aina mukanasi
auttaen sinua näkemään mitä
verensokerillesi todella tapahtuu.
Voit käyttää Guardian Connectia yhdessä
i-Port Advance injektioportin kanssa. Voit
käyttää injektioporttia sekä basal- että
bolusinsuliinin annosteluun vähentäen sen
avulla pistospelkoa sekä pistosten määrää.
Tule kuulemaan lisää tuotteista
13.12.2016 kello 15-18 Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistyksen tiloihin Malminkadulle.
Ilmoittautumiset osoitteeseen
koulutus@psdiabetes.fi tai 050 410 7223.
Tilaa 50 ensimmäiselle.

len Elsa Bry, 15-vuotta, ja
minulla on 1-tyypin diabetes. Olen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 9. luokan
oppilas. Meillä on meneillään ”tetharjoittelu” eli ”työelämään tutustuminen”.
Pienenä unelmoin aina lääkärin tai
eläinlääkärin ammatista, mutta kun
sairastuin neljä vuotta sitten ykköstyypin diabetekseen, silloin tieni oli
jo valittu ja nykyään unelmoin diabeteslääkärin urasta.
Kun minulta tänä syksynä kysyttiin
että oliko minulla jo harjoittelupaikka, niin ainoa asia, jonka tiesin, oli
että sen piti liittyä diabetekseen.
Kaverini pyysi, jos voisin mennä
hänen kanssa sairaalaan harjoitusjaksolle. Vastasin heti kieltävästi, sillä tiesin, ettei se suuntautunut mitenkään diabetekseen. Sairaalassa olisin
tehnyt paperitöitä tai jotain siihen
liittyvää.
Minä valitsin itse ja sain paikan
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:stä. Minä etsin tiedot sivuilta,

lähetin sähköpostin ja sain paikan.
Oli mukava puhua diabeteksesta
ääneen. Normaalisti, jos olen julkisella paikalla, yritän piilottaa pumppuni letkun.
Monet ihmiset yrittävät vältellä
diabeteksesta puhumista, koska heidän mielestään se pahoittaa minun
mieltäni, jos siitä puhutaan.
Työpaikalla pystyin puhumaan
avoimesti diabeteksesta. Työtehtäviä
oli erilaisia, eivätkä ne aina kohdistuneet diabetekseen, mutta monesti
kylläkin. Opin uusia asioita.
Diabeetikkona olen tehnyt virheitä. Täällä opin, että monet muut ovat
tehneet samat virheet, eikä sitä tarvitse miettiä sen pidempään.

Hypokoira
Olin 28.9 luennolla, joka käsitteli hypokoiran kouluttamista ja siellä oli
myös hypokoiranäytös. Se oli mielestäni hyvin kiinnostava luento.
Olin kyllä miettinyt jo aiemmin
hypokoiran hankkimista. Oli kiinnostavaa tietää, millainen asema hy-

pokoirilla on Suomessa ja maailmassa. Hypokoirat ovat yhtä tärkeät kuin
opaskoirat näkövammaisille.
Iso-Britanniassa hypokoirien asema on pidemmällä kuin Suomessa ja
niitä on enemmän. Suomessa on 28
virallista hypokoiraa. Jos perheessä
on diabeetikko lapsi tai diabeetikko,
joka on hyvin paljon yksin, niin minä
suosittelen lämpimästi hypokoiran
hankkimista.
On ihan käsittämätöntä mutta hienoa, kuinka joku koira voi tunnistaa
matalat sokerit ja tuo sitten jotain
makeaa, vaikka pillimehun. Ihminen, joka on yksin yli puolet ajastaan,
voisi hyvin ajatella hypokoiran hankkimista. Luennolla oli hypokoiran
kouluttaja ja hypokoiran omistajia.
Oli kiva kuunnella koulutustapoja ja
oppia paljon niiden omistajien elämästä hypokoiran kanssa.

TIESITKÖ ?

Diabetesyhdistyksen jäsenetuna saat

20 % ALENNUKSEN

Kaikista Katin parturi-kampaamopalveluista
ja kosmetologi Jessican jalkahoidoista.
Muiden kosmetologipalvelujen
hinnat saat Jessicalta

Tervetuloa!

VARAA AIKASI: 044 974 44 64

Nettiajanvaraus: www.hairbeautybyka.fi

www.medtronic-diabetes.fi

HAIR & BEAUTY by K&A

Uudenmaankatu 19 – 21 Helsinki
Raitiovaunuilla 3 ja 6 Fredrikinkadun pysäkki.
Bussit 14 ja 18 Iso-Roban pysäkki ja 20 Annankadun pysäkki.
Omalla autolla Pikku Erottajan pysäköintiluola.

ESITTELYVIDEO JA LISÄTIETOJA :
Hair&Beauty by K&A - Facebook

Vähennetään
pistospelkoa
yhdessä
i-Port Advance®
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kiinnostavaa. Helsingissä äskettäin järjestetyillä I love me -messuilla
yhdistyksen edustajat mittasivat messuvieraiden verensokereita.
Kide 4/2016

KATI
Yrittäjä, diabeetikko,
Parturi-kampaaja,
Dipl.kosmetologi
Make-Face Proffessional
meikkaaja-maskeeraaja

JESSICA
SKY-kosmetologi

▲

Tapahtumat

Tietoa tapahtumista

vita, voit vain saapua paikalle.

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

Luennot
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen luennot
pidetään pääsääntöisesti Kampin palvelukeskuksessa, juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Kontulan vertaistukikerho
Maanantaisin kello 13–15. Kontulan palvelukeskuksessa,
Klubitilassa, Kontukuja 5, Helsinki. Yhteyshenkilö: Eija
Marttinen 050 581 8226.

Tikkurilan vertaistukikerho

Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.

Kansalaistoiminnankeskus Leinikissä, Leinikkitie 22,
Hiekkaharju, Vantaa. Toiminta alkaa 1.9. joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 15.30–18.00. Kahvitarjoilun
lisäksi saa tietoa ja tukea diabetekseen. Teemme retkiä ja
matkoja yhdessä. Käymme teatterissa ja rentoudumme
kylpylässä. Jumpataan, venytellään, uidaan ja harrastetaan Asahi - terveysliikuntaa sekä tuolijumppaa. Vapaa
pääsy. Yhteyshenkilö: Tuula Natunen, p.040 046 9055,
tuulanatunen46(at)gmail.com

Maanantaikerho

Hakunilan diabeteskerho

Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, Helsinki,
1. kerros, Famu -huone klo 12–14, joka pariton maanantai. Asahi/ tuolijumppaa kerran kuukaudessa. Ohjaajana
Silpa Tenhunen. Kerhon yhteyshenkilö: Tuula Olander,
puhelin 040 962 3580.

Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.00–
19.30 Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48.
Syyskausi alkaa 4.10. Yhteyshenkilö ja lisätietoja Anja
Heiniölä, puhelin 050 352 2583, anja.heiniola(at)gmail.
com. Mielenkiintoista ohjelmaa tiedossa: askartelua, luentoja, retkiä. Länsimäen kerholaiset tervetuloa mukaan
toimintaan Hakunilan kerhoon.

Vertaistukikerhot / -ryhmät

Tiistaikerho
Joka tiistai kello 13–15 yhdistyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. Yhteyshenkilönä toimii Salli Konttila-Heiska, puhelin 040
521 7609.

Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12–15. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin
keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista.
Keväällä ja syksyllä käymme yhden kerran esimerkiksi
teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilönä Kaija Siltala,
puhelin 040 540 3343.
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Länsi-Vantaan kerho, Myyrmäki
Kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina kello 14.00 Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki.
Syyskausi alkaa 8.9. Keskustelemme muun muassa terveellisestä ruoasta ja liikunnasta. Yhteyshenkilö: Virpi
Hildén puhelin 050 347 5435, virpi.hilden(at)pp2.inet.fi

Kirkkonummen kerho
Joka kuukauden 3. torstai kello 13.00 Kirkkonummen
palvelukeskus Palvelutalolla (Rajakuja 3). Vapaamuotoista keskustelua osallistujille tärkeistä asioista. Tervetuloa
diabeetikot ja heidän läheisensä, ilmoittautumista ei tarKide 4/2016

Espoon kerho ”BETES-kahvilassa”
Alkaen 5. 9. Vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille, läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Välillä meillä on alustajia eri aiheista. Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantai kello 17–19
Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman
kabinetissa Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo. Yhteyshenkilö Osmo Tuppurainen puhelin 040 703 2224. Vapaa
pääsy. Huom. 12.12. luento ravitsemuskesta, ravaitsemustieteilijä Heli Salmenius-Suominen.

Matinkylän vertaistukikerho
Alkaen 29.9. Kylämajalla, Matinkatu 7, 02230 Espoo klo
18–20 kerran kuukaudessa. Tervetuloa mukaan, jutellaan
diabeteksesta ja muustakin. Yhteyshenkilö Marita Lassila
marit.lassila@gmail.com.
Suunnitteilla vertaistukikerho Leppävaaraan tai Tapiolaan syksystä tai alkuvuodesta 2016 alkaen. Oletko kiinnostunut vetämään ryhmää? Ota yhteyttä Marita Lassila
050 365 4966 tai marit.lassila@gmail.com . Koulutamme
ja ohjaamme alkuun.
Muistathan nopeimmat tiedotuskanavat:
www.facebook.com/psdyry, www.psdiabetes.fi ja
d1perheet@gmail.com

Perhekerhot ja -tapahtumat
Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuistossa klo 18-19.30. Tarjolla iltapalaa. Osoite on Vanha-Mankkaankuja 2 C.
Paikalle pääsee busseilla 15, 18, 35, 43, 109, 110. Lähellä Alepa, asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja. Seuraava tapaaminen 24.11.16 klo 18-19.30.
Tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja suunnittelemaan perhekerhon toimintaa. Lisätietoja saat kerhon vetäjiltä Inkeri Marttilalta, inkku.marttila@gmail.con, puh.
040 5050 233 tai Jannika Killströmiltä, jannika.killstrom@
gmail.com. Facebook-ryhmästä voit kysyä lisää Inkeriltä.

Kirkkonummi
Kirkkonummen toiminnasta voit kysyä sähköpostitse
Kide 4/2016

osoitteesta puhelimitse 040 930 6773/Riina Kanerva. Facebook-ryhmää voit tiedustella Riinalta.

Vantaa
Perhekerho on avoin kaikille lapsidiabeetikoille, heidän
perheilleen ja läheisilleen. Kerhosta saa vertaistukea, ymmärrystä, kannustusta ja uusia ystäviä! Tarjolla pientä välipalaa. Perhekerho kokoontuu osoitteessa Leinikkitie 22,
Simonkylä. Lisätietoja toiminnasta saat kerhon vetäjältä
Niina Lammelalta puh. 050 589 6358. Sähköpostiosoite on
vantaanperhekerho@gmail.com. Facebookiin on perustettu oma ryhmä Vantaan D-perhekerho.

Helsinki
Helsingin perhekerho kokoontuu Konalassa, osoitteessa
Vähätuvantie 4, 00390 Helsinki. Tervetuloa kaikki mukaan
uuden kerhon toimintaan. Lisätietoja saat Riikka Sinisalolta osoitteesta helsinginperhekerho@gmail.com. Seuraava
tapaaminen 30.11. kts. tapahtumat.
yhdistykseemme toimisto@psdiabetes.fi.
Helsingin perhekerhon tapaamisessa 30.11.16, klo 17-19
suuhygienistiopiskelijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertovat suun hyvästä hoidosta. Tervetuloa mukaan
ympäri pääkaupunkiseutua. Kaikki osallistujat saavat lahjakassit ja paljon hyvää tietoa. Osoite on Vähätuvantie 4,
00390 Helsinki. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse koulutus@psdiabetes.fi tai puhelimitse 050 410 7223.

Liikuntaryhmät
Vesiliikunta
Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa tiistaisin klo 14.00. Vesivoimistelu jatkuu jouluun saakka. Hinta 80 euroa kausi
(sisältää kaikki maksut) ja jumpan jälkeen saa jäädä uimaan. Ilmoittautumiset Raija Härönoja puhelin 050 323
➜
2035, muutama paikka vapaana.
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Myyrmäen uimahalli maanantaisin klo 15.00–15.45, jäsenhinta 48 € ei jäsen 58 € Ilmoita osallistumisestasi jo
hyvissä ajoin, myös vanhat kävijät. Yhteyshenkilö Virpi
Hildén puhelin 050 347 5435, virpi.hilden(at)pp2.inet.fi

Keskiviikkoisin
Vesijumppa Havukosken palvelutalolla klo 17.00–18.00,
18.00–19.00 Hinta 60 € kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puh 050 300 2018 tai ritva.sarkkinen@welho.com

Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 19.30–20.00, hinta 50 euroa/12–15 kertaa (kysy peruutuspaikkoja Maritalta) ja torstaisin kello 14– 14.30/15 kertaa (tilaa on, tervetuloa). Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marita Lassila,
marit.lassila@gmail.com, puhelin 050 365 4966.

Kuntosali Havukosken palvelutalo klo 16.00–17.00,
17.00–18.00 Hinta 25 € kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puh 040 5116 298 tai jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
Torstaisin
Venyttely ja tuolijumppa Havukosken nuorisotalo klo
13.00–14.00 Hinta 20 € kausi. Yhteyshenkilö Marja Mäkinen, marjamummo1@gmail.com
Perjantaisin
Kuntosali Koivukylän vanhustenkeskus klo 8.00–9.00 ja
9.00–10.00 Hinta 30 €/kausi. Yhteyshenkilö Kari Koho
puh 0500 91 2592 tai kari.koho@elisanet.fi
Asahi – terveysliikunta
Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä, Leinikkitie 22,
perjantaisin klo 10.00–10.30.

Lentopalloa
PS-lentis pelailee syyskuusta vappuun 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
Espoo: Kannunsillan väestösuoja, keskiviikkoisin kello
17.30 – 19.00. 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

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

Liikuntaryhmiä itä-Vantaalla
Ryhmät ovat alkaneet, vapaita paikkoja jokaiseen ryhmään.
Maanantaisin
Hikijumppa Rekolanmäen koululla klo 19.00–20.30.
Hinta 25 €/kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puh
040 5116 298 tai jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
Tiistaisin
Vesijumppa Havukosken palvelutalo klo 16.00–17.00.
Hinta 60 €/kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puh 050
300 2018 tai ritva.sarkkinen@welho.com
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Muut tapahtumat
Maanantain pienryhmäkoulutukset klo 15–17 jatkuvat.
Tervetuloa keskustelemaan ja harjoittelemaan diabeteksen hoitoon liittyviä asioita. Esimerkiksi mittaamista,
insuliinin pistämistä, hiilihydraattien laskemista, insuliinipumpun käyttöä ja tutustumaan mitä tarkoittaa sensorointi. Voit tulla myös keskustelemaan omahoidosta ja
hoitoväsymyksestä. Koulutuskerran hinta on 10 euroa/
osallistuja, mukaan pääsee aina 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset numeroon 050 410 7223.
Tyypin 1 diabeteslasten isovanhemmille ja hoitajille suunnattu koulutuskokonaisuus järjestetään yhdistyksemme
tiloissa 1.12.2016 ja 7.12.2016, kello 17–19. Tässä kahden
kerran kokonaisuudessa käymme läpi diabeetikkolapsen
hoitoon liittyviä asioita. Ensimmäisellä tapaamisella käymme läpi mitä on diabetes, harjoittelemme mittaamista ja
pistämistä. Toisella tapaamiskerralla harjoittelemme insuliinipumpun käyttöä ja hiilihydraattien laskentaa. Koulutus keskittyy käytännön harjoitteluun. Tervetuloa mukaan.
Osallistumishinta on 20 euroa/osallistuja, sis. molemmat
koulutuskerrat. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse koulutus@psdiabetes.fi tai puhelimitse 050 410 7223.
Kide 4/2016

JOULUKAHVITUS
17.12.2016 kello 12 –18
yhdistyksen toimistolla
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
Tarjolla herkkuja ja hyvää seuraa.
Olette lämpimästi tervetulleita!
14.11. vietetään Maailman Diabetespäivää ja olemme
koko päivän Itäkeskuksen kauppakeskuksen aukiolla mittaamassa verensokereita. Tule mittauttamaan verensokerisi tai muuten vain juttelemaan. Paikalla diabeteshoitajia
ja vapaaehtoisia.
16.11. kello 17.00 Hiilihydraattilaskentaa pienissä ryhmissä. Katso ilmoitus toisaalta tästä lehdestä.
12.12. kello 17.00 luento ravitsemuksesta, Heli SalmeniusSuominen, ravitsemusasiantuntija. Paikka: Espoon keskus, Betes -kahvila, ravintola Kannunkulman kabinetti,
Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo.

Muuta
Alueosastojen vuosikokoukset
Helsinki
Vuosikokous pidetään Kampin palvelukeskuksessa Keltsu kabinetissa 23.1-17 klo 17.00.Tervetuloa!
Espoo
Vuosikokous maanantaina 30.1.2017 kello 18 – 20,
Entresse kirjasto, sininen huone, Espoon keskus, Siltakatu 11, 02770 Espoo. Tervetuloa
Vantaa
Vuosikokous on 21.1.2017 klo 15.00-17.00 Kansalaistoiminnankeskus Leinikissä, Leinikkitie 22, Hiekkaharju.
Kirkkonummi
Vuosikokoustiedot ilmoitetaan netissä ja Facebookissa,
seuraa ilmoittelua.
Kide 4/2016

Tulevaa keväälle
Tarkemmat päivämäärät www.psdiabetes.fi/tapahtumat
ja Kide 1 2017
Sydänystävällinen ruokavalio
- Käydään läpi sydämen terveyttä edistävä ruokavalio.
Rasvat, täysvilja, ylipaino jne.
Rasvat ruokavaliossa
- Osittain samaa kuin Sydänystävällinen ruokavalio,
mutta tässä keskitytään enemmän siihen, millaisia rasvoja ruokavaliossa on, mistä niitä saa jne. Mietitään,
mitä ovat välttämättömät rasvahapot, rasvaliukoiset vitamiinit jne.
Syöpää ehkäisevä ruokavalio
- Millainen ruokavalio ehkäisee syöpää?
Vatsavaivat
- Monet ruoat kuten eräät viljat, tietyt kasvikset tai ksylitolilla makeutetut pastillit (Sisu) sisältävät ravintoaineita
jotka voivat aiheuttaa vatsanväänteitä. Luennolla käydään
läpi, mitä nämä ovat ja kuinka vatsavaivoja voisi vähentää.
Kasvisruokavalio ja sen eri muodot
- Kasvisruokavalio on terveellinen vaihtoehto ruokavalioksi. Kasvisruokavalioita on erilaisia - mitä nämä ovat
ja kenelle ne voisivat soveltua? Mitä kasvisruokavaliota
suunnittelevan tulee muistaa?
Maitotuotteet
- Mitä ravintoaineita maitotuotteet sisältävät? Kannattaako maitoa juoda vai olisiko hyvä mieluummin olla ilman?
Kuka saattaa hyötyä maitotuotteiden käyttämisestä? Käy-
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Uutistarjotin
Lähde: Uutispalvelu Duodecim

dään läpi, mitä kannattaa muistaa jos miettii maitotuotteiden pois jättämistä ruokavaliosta.

nen voi verrata omaa ruokavaliotaan siihen ja miettiä,
syökö itse suositusten mukaisesti.

Liika suola lyhentää riskiryhmäläisten elinikää

Lihasmassan ylläpitäminen ruokavaliolla ja liikunnalla
- Mitä iäkkäämmäksi tulee, sitä tärkeämpää on pitää
huolta omasta lihaskunnostaan. Hyvien lihasten avulla
jaksaa nousta itse sängystä ylös ja nousta portaita. Lihasmassa on kuin raha pankkitilillä - sitä tulee olla riittävästi,
jotta pärjää.

Liikkujan ruokavalio
- Poikkeaako fyysisesti aktiivisen ihmisen ruokavalio
liikuntaa harrastamattoman ruokavaliosta? Luennolla
käydään läpi proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan merkitys
liikkujalle.

Liiallinen suolan saanti on merkittävä sydän- ja verisuonitautien ja monien muiden sairauksien riskitekijä,
tutkimuksista tiedetään. Tuore tutkimus vahvistaa riskien näkyvän myös
kokonaiskuolleisuudessa.
Havainnot perustuvat runsaan
kolmen tuhannen aikuisen terveystietoihin, jotka kerättiin osana kahta
suolankäytön ja sen vähentämisen
vaikutuksia selvittänyttä tutkimusta.
Osallistujien verenpaine oli koholla,
mutta he eivät vielä täyttäneet varsinaisen verenpainetaudin kriteerejä.
Kun osallistujia seurattiin keskimäärin 24 vuoden ajan, riski menehtyä suureni tasaisesti suolankäytön
lisääntyessä.

Katsaus ruokavalion viljoista
- Viljoja on erilaisia. Moni saa oireita viljoista mutta huomattavasti harvempi saa oireita ihan kaikista viljoista.
Mitä erilaisia viljoja on, mitä ne sisältävät ja kenelle ne
sopivat?
Ravitsemussuositukset tarkastelussa
- Neuvovatko suomalaiset ravitsemussuositukset todellakin syömään yhdeksän palaa leipää päivässä? Tarkastellaan mitä kaikkea suositukset pitävät sisällään ja kasataan
yhdessä suositusten mukainen ruokavalio. Sitten jokai-

Ravitsemusmyytit (ellei pidetä tätä jo lokakuussa)
- Onko maito vaarallista? Sairastuttaako vilja? Onko ruisleipä ravintoköyhää ruokaa? Onko luomu terveellisempää kuin tavallinen ruoka? Onko voi välttämättömien
rasvojen lähde? Muun muassa näihin ravitsemusväitteisiin pureudumme luennolla.
Ravitsemus ja liikunta diabeteksen hoidossa?
Löydät kattavan paketin tietoa diabeteksesta Kansallisen
Diabetesfoorumin sivuilta http://www.diabetesfoorumi.
fi/ Kannattaa tutustua!

Suomalaisaikuiset syövät keskimäärin 3,9 grammaa natriumia eli
noin 10 grammaa ruokasuolaa päivittäin. Tämä on noin kaksi kertaa
enemmän kuin suositellaan. Maailmanlaajuisesti liika suola aiheuttaa
joka vuosi ainakin 1,7 miljoonaa sydäntautikuolemaa.
Tutkimus julkaistiin Journal of
the American College of Cardiology
-lehdessä.

Influenssarokotus torjuu
aivoverenkiertohäiriöitä
Influenssarokotteen ottavat diabeetikot sairastuvat aivoverenkiertohäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaan
selvästi epätodennäköisemmin kuin
muut potilaat, brittitutkimus vahvistaa. Influenssarokotukset ovat Suomessa ilmaisia diabeetikoille ja muil-

le riskiryhmäläisille.
Brittien tulokset perustuvat runsaan 120 000 tyypin 2 diabetesta sairastavan aikuisen rekisteritietoihin
seitsemän vuoden ajalta.
Kun tutkijat vertasivat influenssarokotuksen ottaneita potilaita muihin potilaisiin, rokotettujen riski
sairastua influenssakauden aikana
sairaalahoitoa vaativaan aivoverenkiertohäiriöön tai sydämen vajaatoimintaan havaittiin 20–30 prosenttia
pienemmäksi.
Brittien tulokset ovat tervetulleita,
sillä vaikka influenssarokotusten tehokkuus on osoitettu monissa tutkimuksissa, niiden vaikutuksia diabetesta sairastavilla on tutkittu suhteellisen vähän.
Tutkimus julkaistiin Kanadan lääkäriliiton CMAJ-lehdessä.

Kiitoksia koeliuskapurkeista!

P

Ennakkotilaukset Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys ry:n toimisto,
Malminkatu 24, 00100 Helsinki, 010 231 9400,
pekkaj.leinonen@kolumbus.fi, 050 566 5529
Ohjelma ennakkona 17€, ovelta 20€

Tervetuloa

ääkaupunkiseudun diabeetikot ja Roska päivässä- liike
ovat jo vuosia tehneet tärkeää
yhteistyötä. Diabeetikot tuovat käytettyjä koeliuskapurkkejaan toimistoon ja me haemme ne sieltä.
Tuunaamme purkeista kauniita
miniroskiksia ja lahjoitamme niitä
tupakoiville. Itse pidän Roskaliikkeen perustajana myös hyvin suosittuja Miniroskis-työpajoja.
Miniroskis on Roskaliikkeessä syntynyt keksintö. Se ennaltaehkäisee
maailman yleisempiä roskia. Ilmatiiviiseen miniroskikseen voi panna tupakantumpin turvallisesti palavana,
sen sijaan että ruman ja myrkyllisen
tumpin heittää maahan tai veteen.
Tumppi toki sammuu vedessä
myös turvallisesti. Mutta jatko ei olekaan kovin turvallinen. Kalat ja linnut käsittävät tumpit ruuaksi.
Kaduilla pikkulapset, koiranpen-
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nut ja myös jotkut kehitysvammaiset
panevat tumppeja suuhunsa. Olen
tavannut opettajaisän, joka joutui
viemään lapsensa sairaalaan,kun
tämä söi naapurin maahan heittämän tumpin.
Lahjoitan miniroskiksia tuntemattomillekin vastaan tuleville tupakoiville. Tupakoivat yllättyvät ja ilahtuvat. ”Fiksu keksintö!” on yleisin
kommentti.
Miniroskikseen voi panna myös
purkat, joita on hyvin vaikea poistaa
kaduilta sekä liukkailla keleillä vaarallisen liukkaat suklaapötkyjen ym.
käärepaperit. Miniroskis palvelee
sekä aikuisia, nuoria että lapsia. Vanhemmat ovat tyytyväisiä siitä, että
miniroskis kasvattaa lapset pienestä
pitäen huolehtimaan omista roskista.
Miniroskis-työpajoissa hyvin eri
ikäiset ihmiset innostuvat miniroskistuunauksesta. Minejä tehdään

paljon lahjoiksi erityisesti tupakoiville tutuille.
Kiitoksia siis kaikille diabeetikoille,
jotka tuotte purkkejanne toimistoon!
Maailma parantuu kaiken aikaa yhteistyömme ansiosta!
Tervetuloa mukaan myös Roskaliikkeen facebook-sivulle, jonne pääsee kotisivumme www.roskapaivassa.net kautta.
Tuula-Maria Ahonen
toimittaja, Roskaliikkeen perustaja
ta@welho.com
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PSDY:n palvelut

DIABETESVASTAANOTTO

Yhdistyksen toimisto,
vastaanotto ja myymälä:
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
(sisäpihalla, paina ”Diabetesyhdistys”
-nappia portin pielessä)

Puh. 010 231 9400

Asiantuntijapalvelut

Mittaukset ajanvarauksella

• diabeteshoitajat
• diabeteksen hoitoon erikoistuneet lääkärit
• ravitsemusterapeutti ja -asiantuntijat
• fysioterapeutti
• psykoterapeutti
• jalkaterapeutti

• Hemoglobiini (Hb),
• Verensokeri (B-gluk),
• Pitkäaikainen verensokeri (HbA1c),
• Tulehdusarvot (CRP),
• Kolesterolipaketti – ravinnotta
(kokonaiskolesteroli, HDL, LDL, triglyseridit)
• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Sähköposti: toimisto@psdiabetes.fi
tai laskutus@psdiabetes.fi

DIABETESHOITAJAT

MYYMÄLÄ
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
• näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
• hopea-, varvas- ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen
		 mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja
• verenpainemittareita
• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta
		 sekä ruokaohjeita
• maksutonta ohjausmateriaalia,
		 mm. omaseurantavihkoja

Riitta Linnanmäki-Rinne

Pia Ylänne

Diabeteshoitaja, sairaanhoitaja

Diabeteshoitaja, sairaanhoitaja (YAMK)

Vastaanotto ajan varauksella sekä lääkärikäynnin
yhteydessä. Diabeetikoiden yksilöllinen neuvonta.
Julkiset verensokerimittaustilaisuudet, rokotukset,
injektiot, ompeleen poistot.

Vuoden 2016 loppuun yhdistyksessä työskentelevä
Pia kouluttaa diabeteksen saloihin: kurssit isovanhemmille, vanhemmille ja ammattihenkilöstölle
pienryhmissä viikoittain maanantaisin yhdistyksen
toimistolla kello 15–17. Ilmoittautuminen toimiston numeroon 010 231 9400. Hinta 10 euroa.
Lisäksi:
• lapsen diabeteksen hoito päiväkodissa tai koulussa (henkilökunnan ohjaus lapsen yksilöllisestä
hoidosta, vanhempien kustantamana)
• koulutukset sekä 1- että 2-tyypin diabeteksesta eri

Lisätietoja myös suoraan numerosta
010 231 9401 tai sähköpostitse dh@psdiabetes.fi

kohderyhmille (kotihoito, vanhusten palveluasuminen,
mielenterveyskuntoutujat, poliisi, palokunta, koulut,
päiväkodit jne.)
• keskusteleva vastaanotto nuorille diabeetikoille
• suunnitteilla omakustanteisia viikonloppuleirejä esim.
vastasairastuneille 2-tyypin diabeetikoille, 1-tyypin nuorille, 1-tyypin lapsille ja isovanhemmille
• sensorointipalvelut

Jäsenille edullisemmat hinnat.
Ota jäsenkorttisi mukaan!
Myymälän aukioloajat:
maanantai
10–16
tiistai 		
10–17
keskiviikko 10–16
torstai 		
10–15
perjantai
10–14
36

Jäs

Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot:
puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446.

en

tarjo
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Jalkavoiteet –15 %
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Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot:
puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Markku Saraheimo

Klas Winell

LT, diabetologi,
sisätautien erikoislääkäri

LT, diabetologi

• diabeetikon nuoruusikä
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes
• insuliinipumput ja
sensorit
• diabetes ja urheilu
Markulla on pitkä kokemus diabetespotilaiden hoidosta....

Johan Eriksson
Professori, LKT, sisätautien
ja yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti

• tyypin 1 ja 2 diabetes
• sisätauti, verenpaine ja
lihavuushoidot
Johanilla on yli 20 vuoden kliininen kokemus
diabeteksen hoidosta (tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes)
sekä muista sisätautialan sairauksista kuten verenpainetaudin ja lihavuuden hoidosta.

Ilkka Vauhkonen
LT, dosentti, endokrinologi

• diabeteksen erityispätevyys
• 20 v kliininen kokemus
Ilkka toimii myös Novo
Nordisk Farman oy
asiantuntijalääkärinä.
Perheessä sairastetaan tyypin 1 diabetesta, eli arki
on tuttua.
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TERAPEUTIT
Fysio

Ravitsemus

Hannu Puolakanaho

Berit Haglund
ravitsemusterapeutti

fysioterapeutti, Wellnessalan ammattitutkinto 2015
Rastor

• diabeteksen kokonaisvaltainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Klasin erikoisosaaminen:
monisairaat, diabetes,
kuntoutus, työkyky, työkykyarvioinnit, verenpaine, eteisvärinä, eläke.

Tero Saukkonen

• Tuki-ja liikuntaelinfysioterapia
• Osteopaattinen mobilisoiva hieronta ja
manipulaatiohoidot
• Akupunktio
• Podiatrinen fysioterapia (Askelkliniikka)
• Lihaskalvokäsitely
• Terapeuttinen harjoittelu

Psyko

LT, diabetologi, lastentautien erikoislääkäri,
dosentti

Riitta Rauhala
psykoterapeutti ja
työnohjaaja

• Lasten ja nuorten
diabetes

Terapiamuotoina ovat
kognitiivinen lyhytterapia ja ratkaisukeskeinen
psykoterapia (ET), joissa
käsitellään yleisiä elämän
ongelmia: masennus, pelot, kriisitilanteet, jännitys, vaikeat elämäntilanteet
jne. Kelan hyväksymä: kävijät voivat saada psykoterapiaan tukea Kelan kuntoutusvaroista. Vastaanotot ovat tiistai-iltaisin ja perjantaisin ja yksi käynti
kestää 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan erikseen.
Työnohjaus sovitaan yksilöllisesti kysynnän mukaan. Tiedustelut ensin yhdistyksen toimistoon.

Teron vastaanotolle ovat
tervetulleita kaiken ikäiset
lapset ja nuoret aikuiset.
Vastaanotto sopimuksen mukaan.

Merja Laine
LT, diabetologi, yleislääketieteen erikoislääkäri

• diabetes
• prediabetes
• metabolin oireyhtymä
• lihavuus
• kohonnut verenpaine
• lipidien hoito

Kirsi-Maria Mikalunas
ratkaisukeskeinen
lyhytterapeutti

Merjalla on yli 20 vuoden kokemus sekä tyypin 1
että tyypin 2 diabeetikoiden hoidosta perusterveydenhuollossa. Perehtynyt myös ylipainon, kohonneen verenpaineen sekä kolesteroliaineenvaihduntahäiriöiden hoitoon.
Kide 4/2016

Matalan kynnyksen
terapiaa, jossa pääpaino
ongelmanratkaisussa, ei
diagnoosien tai menneisyyden “kuprujen”pois
työstämistä. Vastaanotot
torstaisin 9–11 yhdistyksen tiloissa.
Kide 4/2016

Erityisosaaminen:
• korkea kolesteroli
• syömishäiriö
• ruoka-aineallergia
• heilahtelevat verensokeriarvot
Också på svenska.
Heini Hyvärinen
ravitsemusasiantuntija, elintarviketieteiden
maisteri (pääaine ravitsemustiede) ja kokki
• tyypin 1 diabeetikko
• ydinosaamisalue ravitsemuksen, liikunnan ja
diabeteksen yhdistäminen ja painonhallinta.
Heli
Salmenius-Suominen
ravitsemusasiantuntija,
elintarviketieteiden yo
(pääaine ravitsemustiede), terveydenhoitaja,
Makukoulu- ja Muutos
Lautasella –ohjaaja
Erityisosaaminen:
• painonhallinta ja ruokailutottumusten muutokset
• tyypin 2 diabetes
• ikääntyvien ravitsemus

Jalka

Yhdistys etsii uutta
jalkaterapeuttia
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys
ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika:

keskiviikkona 30.11.2016 klo 17.20 – 19.30

Paikka: Kampin palvelukeskus, ruokasali,
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki.
Syyskokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan vuoden 2016
jäsenrekisteriin merkityt jäsenet. Henkilöllisyys tarkastetaan
kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja jäsenyys jäsenkortista.
Mikäli jäsenkorttisi on kadonnut, pyydä uusi jasenasiat@diabetes.fi.

ESITYSLISTA
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun
hyväksyminen
9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
10. Yhdistyksen hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä valinta seuraavalle tilikaudelle
12. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

