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Matkallelähtijän muistilista

Matkustaminen vieraissa maissa on avartavaa ja hauskaa. Mitä pitempi matka ja eksootti
sempi matkakohde, sitä tärkeämpiä ovat etukäteisvalmistelut. Ennakkoon kannattaa pe
rehtyä olosuhteisiin, ilmastoon ja ruokakulttuuriin. Matkatoimiston kautta on hyvä selvittää 
lääkäripalvelujen saatavuus matkakohteessa. 

Ennen matkaa on hoidettava myös:
rokotukset ajoissa
vakuutukset
keskustelut omassa hoitopaikassa lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa
tarvittavat hoitovälineet ja lääkkeet.

Matkalle kannattaa aina ottaa mukaan voimassa olevat lääkereseptit ja lääkärin kirjoittama 
englanninkielinen todistus diabeteksesta (valmis kaavake löytyy Diabetesliiton internet
sivuilta www.diabetes.fi > Tietoa Diabeteksesta > Matkalle mukaan).

Diabeteksen hoidossa on otettava huomioon aikaero, jos matka suuntautuu kauas itään tai 
länteen. Omasta hoitopaikasta voi kysyä apua insuliinihoidon sovittamiseen tällaisessa tilan
teessa.

Jos diabeteksen hoitoon ollaan tekemässä muutoksia, ne kannattaa tehdä hyvissä ajoin 
ennen matkaa tai jättää toteutettaviksi vasta matkan jälkeen.

Insuliini on suojattava sekä kuumalta että kylmältä. Insuliinin säilyttämistä varten on  
olemassa koteloita, jotka suojaavat tehokkaasti insuliinikyniä ja pulloja niin lämmöltä,   
pieneltä pakkaselta kuin särkymiseltäkin. Insuliini ei saa lämmetä liikaa (yli +30 °C).

Insuliinit on hyvä pakata kahteen erilliseen käsimatkatavarana kulkevaan laukkuun.  
Insuliinia kannattaa ottaa mukaan kaksinkertainen määrä. Matkalla on hyvä olla mukana 
kaksi toimivaa verensokerimittaria ja niihin riittävästi liuskoja ja lansetteja. Insuliinikynien 
lisäksi mukaan voi ottaa myös ruiskuja varapistosvälineiksi.

Insuliinihoidossa on otettava huomioon, että lämpötila vaikuttaa insuliinin annosteluun. 
Kuuma ilma nopeuttaa insuliinin imeytymistä. Jos lomalla lisäksi tulee liikuttua tavallista 
enemmän, verensokeri voi laskea hyvin nopeasti.

Myös alkoholi laskee verensokeria. Kohtuus on alkoholin kanssa hyvä seuralainen.   
Muuten nesteitä kannattaa nauttia runsaasti.

Hypoglykemian eli matalan verensokerin oireet voivat muistuttaa humalatilaa. Tämä  
asia on matkatovereiden hyvä tietää, jotta he osaisivat tarpeen tullen toimia oikein ja   
antaa diabeetikolle sokerillista syötävää tai juotavaa.

Verensokeritason voi turvallisuussyistä pitää matkan ajan hieman normaalia korkeam
pana (esimerkiksi 6–12 mmol/l). Hypoglykemian varalta täytyy mukana aina olla Siripiriä, 
Dexalia, Rakettiglukoosiliuosta tai muuta sokerillista syötävää tai juotavaa. Lapsilla ja   
oireettomista hypoglykemioista kärsivillä aikuisilla tulisi olla mukana myös glukagonia   
sokin ensiavuksi. Glukagonia saa apteekista lääkärin reseptillä ja ohjauksen sen käyttöön  
diabeteshoitajalta.

Jos matka suuntautuu Välimeren itä tai eteläpuolelle tai johonkin kaukaisempaan   
paikkaan, omalta lääkäriltä voi kysyä antibioottikuuria mukaan mahdollisen turistiripulin 
varalle. Ripulitaudin ehkäisyssä tärkeää on huolellinen käsihygienia. Ruokailuissa ja juomien 
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nauttimisessa pitää käyttää tervettä järkeä: syödä kevyesti, välttää kylmiä tai puutteellisesti 
kypsennettyjä ruokia, käyttää vain pullotettua vettä. Irtojäätelöä ja jääpaloja on syytä välttää.

Lomalle lähtiessä ei kannata ostaa uusia kenkiä, vaan valita jalkoihin jo mukavasti muo
toutuneet sandaalit tai kävelykengät arkijalkineiksi. Jalat turpoavat lämpimässä, joten kenkien 
täytyy olla tilavat. Paljain jaloin kävelyä pitää välttää. Jos jaloissa on aiemmin ollut haavaumia, 
lääkärin kanssa voi neuvotella antibioottien mukaan ottamisesta jalkatulehdusten varalta. Mat
kalaukkuun pakataan myös haavateippiä, rasvalappuja ja taitoksia. Yleinen pieni ensiapulääke
pakkaus kuuluu myös diabeetikon matkavarustukseen.

Matkalle kannattaa ottaa mukaan oman hoitopaikan sähköpostiosoite ja puhelinnumero, 
varmuuden vuoksi.

Lisätietoja matkailusta: www.ktl.fi, www.novonordisk.fi, www.diabetes.fi.
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