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Raskauden jälkeen

Jopa 40 prosentille raskausdiabeetikoista 
kehittyy diabetes raskautta seuraavan kym-
menen vuoden aikana. Siksi heille pitäisi 
tehdä sokerirasituskoe säännöllisin väliajoin 
synnytyksen jälkeen.

Mikä ehkäisymenetelmä
sopii diabeetikolle?

Estemenetelmät, kuparikierukka ja sterilisaa-
tio tarkan harkinnan jälkeen ovat suositeltavia 
raskauden ehkäisymenetelmiä diabeetikolle. 
Pitkäaikaiseen hormonaaliseen ehkäisyyn 
kirjoittajamme suhtautuu varauksellisesti.

Ongelmien vyyhti

Insuliiniresistenssi on monirakkulaisen 
munasarjaoireyhtymän keskeinen osatekijä. 
Gynekologisten ongelmien lisäksi oireyhtymä 
altistaa sydän- ja verisuonitaudeille ja tyypin 2 
diabetekselle.
 

Vastuu on aikuisella

Antaisitko 8-vuotiaan määritellä insuliiniannok-
sesi ja arvioida ateriasi hiilihydraatit? Monissa 
kouluissa näitä taitoja on pidetty itsestäänsel-
vinä, huolestuneiden vanhempien hämmästyk-
seksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on vast-
ikään julkaissut ohjeet, joissa selkiytetään 
sitä, kuka vastaa lääkehoidosta koulupäivän 
aikana.
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Diabetesliiton julkaisema Diabetesbaro-
metri 2005 on ensimmäinen kokonais-
esitys suomalaisten diabeteksesta ja sen 
hoidosta. Barometrin mukaan erityisesti 
tyypin 2 diabeetikoiden ja lisäsairauksi-
en hoito on kehittynyt monin tavoin ja 
diabeetikoiden ennuste on parantunut. 
Alueelliset ja paikkakuntakohtaiset erot 
diabeetikoiden hoidossa ovat kuitenkin 
suuret. Diabeetikoilla ei ollut sosiaali-
ryhmien välisiä kuolleisuuseroja vielä 
1980-luvun alussa, mutta 1990-luvulle 
tultaessa erot olivat todettavissa kaikissa ikäryh-
missä. 

Osana Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehit-
tämisohjelmaa Dehkoa julkaistu barometri ku-
vaa tilanteen kehitystä, mutta kertoo myös, mihin 
suuntaan olisi toivottavaa edetä. Diabetesliiton on 
tarkoitus uusia barometri kolmen vuoden välein. 
Barometri tarjoaa tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa 
terveyspoliittista päätöksentekoa varten. 

Hoidon myönteisen kehityksen takana vaanii 
kuitenkin tulevaisuuden uhkakuva, tyypin 2 dia-
beteksen voimakas lisääntyminen väestössä. Tar-
vitaankin ripeitä toimia etenkin lihavuuden ehkäi-
syyn ja hoitoon.

Tyypin 2 diabeetikkojen hoito on tehostunut, 
mutta samaa muutosta ei ole saatu aikaan tyypin 1 
diabeetikoiden osalta. Tyypin 1 diabeetikoiden kes-
kimääräiset verensokeritasot eivät ole juuri muut-

tuneet kymmenen viime vuoden aikana. 
Erityisesti murrosikäisten ja nuorten ai-
kuisten tilanne on huono. Barometrin 
kirjoittajat ehdottavatkin, että tyypin 1 
diabeteksen hoito otetaan lähiajan pai-
nopistealueeksi.

Diabeteksen aiheuttamat lisäsai-
raudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit 
sekä munuais- ja silmäsairaudet, ovat 
vähenemässä. Dehkon asettamat tavoit-
teet tultaneen niiden osalta saavutta-
maan vuoteen 2010 mennessä. 

Hoidon alueellisten ja paikkakuntakohtaisten 
erojen vähentämiseen tulee tähdätä varmistamal-
la yhtäläiset resurssit ja mahdollisuudet täyden-
nyskoulutukseen. Palvelujärjestelmässä pitäisi eri-
tyisesti parantaa ravitsemus- ja liikuntaohjausta 
sekä tehostaa jalkavammojen ehkäisyä ja hoitoa. 
Diabeetikoiden mahdollisuutta vertaistukeen tulee 
lisätä.

Terveydenhuoltomenoihin kohdistuvat säästö-
toimet heikentävät erityisesti vähävaraisten mah-
dollisuuksia hoitoon. 

Lähde:

• Winell K. ja Reunanen A. Diabetesbarometri 2005,   

 Diabetesliitto 2006.

Tiedustelut ja tilaukset sähköpostitse dehko@
diabetes.fi , puhelimitse (03) 2860 111/Satu Kiuru. 

Diabetesbarometri: 

Hoito paranee, mutta alueelliset erot liian suuret
– myös sosiaaliryhmien väliset erot kasvaneet

Ajankohtaista  
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Tyypin 1 diabeteksen hyvä hoito edellyt-
tää potilaalta säännöllistä omaseurantaa 
ja insuliiniannosten säätöä keskeyty-
mättä koko elämän ajan. Lisähaastetta 
hoitoon tulee tietyissä elämänvaiheissa, 
kuten lapsuudessa, nuoruudessa ja ras-
kauden aikana. Näissä tilanteissa koros-
tuu omahoidon ohella myös hoitoyksi-
kön ja muiden tahojen osuus hoidossa. 
Tämänkertaisen Diabetes ja lääkäri 
-lehden keskeisenä teemana on nainen 
ja diabetes, lisäksi lehdessä käsitellään 
lasten ja nuorten hoitojärjestelyjä ja pai-
nonhallintaa. 

Raskausdiabetesta sairastavien naisten seuranta ja elintapaohjaus olisi otettava 
erityisen huomion kohteeksi, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia 
raskausdiabeteksen sairastaneista sairastuu tyypin 2 diabetekseen kymmenen vuoden 
kuluessa, kuten Risto Kaaja kirjoittaa artikkelissaan (s. 6). Mielenkiintoista on, että 
muiden tunnettujen hyötyjen lisäksi pitkä imetys näyttää suojaavan yhtäältä äitiä tyy-
pin 2 diabetekselta, toisaalta lasta tyypin 1 diabetekselta. Tyypin 1 diabetesta sairas-
taville äideille imetysaika on kuitenkin erityisen haasteellinen muun muassa siksi, että 
hypoglykemiataipumus kasvaa imetysaikana. Tämä voi puolestaan estää hyvän glu-
koositasapainon tavoittelua.

Vaikka tyypin 1 diabetesta sairastavan sokeritasapaino yleensä paranee raskauden 
aikana, on huolestuttavaa, että suurella osalla raskaana olevista on raskauden alkaessa 
epätyydyttävä hoitotasapaino. Se on raskauden sujumisen ja syntyvän lapsen tervey-
den kannalta suuri riskitekijä. Sopivan ehkäisymenetelmän valinnalla on tavallistakin 
enemmän painoa, jotta raskaus olisi ennalta suunniteltu ja tulevan äidin sokeritasa-
paino mahdollisimman hyvä. Ensiraskaus alkaa nykyisin myös tyypin 1 diabeetikoilla 
yhä vanhempana, ja tyypin 2 diabetes ja raskausdiabetes lisääntyvät nuorissakin ikä-
ryhmissä. Nämä seikat vaikuttavat osaltaan ehkäisymenetelmän valintaan. Anna-Liisa 
Hartikaisen artikkeli (s. 12) valottaa diabeetikon ehkäisymenetelmän valintaperusteita 
hyvin käytännönläheisellä tavalla.

On pohdittava keinoja, jotka edistäisivät diabeetikkonaisten raskauden suunnitte-
lua sekä hyvän hoitotasapainon saavuttamista raskautta edeltävänä aikana ja raskau-
den alkuvaiheessa. Raskauden suunnittelun ja ehkäisyn systemaattinen sisällyttäminen 
potilaan vuosiseurantaan nuoruusiästä alkaen ja kirjaaminen kaikissa hoitoyksiköissä 
saattaisivat edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Oma haasteensa ovat poti-
laat, jotka syystä tai toisesta eivät pysy tavanomaisen terveysseurannan piirissä. 

Kuva: Timo Saaristo

Pääkirjoitus

• Liisa Hiltunen

Naisen haasteellinen diabetes 
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 Monen raskausdiabeeti-
kon sepelvaltimotaudin 
vaara saattaa huomaa-
matta olla jo vaihde-
vuosi-iässä suurempi 
kuin samanikäisen

miehen.

Loppuraskauden voimakas insuliiniresistenssi 
kevenee nopeasti synnytyksen jälkeen. Tämän 
seurauksena tyypin 1 diabeetikon insuliinintarve 
palautuu raskautta edeltäneelle tasolle ja gestaa-
tio- eli raskausdiabetes paranee useimmiten. Ras-
kausdiabetes, erityisesti insuliinihoitoa vaatinut, 
johtaa lähes 40 prosentilla sairastuneista tyypin 
2 diabetekseen raskautta seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Tämän vuoksi uusi sokerirasitus-
koe tulisi tehdä joitakin kuukausia synnytyksen 
jälkeen ja kartoittaa potilaan riskit sairastua erityi-
sesti tyypin 2 diabetekseen, mutta myös tyypin 1 
diabetekseen. 

Raskauden jälkimmäisellä puolis-
kolla insuliiniresistenssi kasvaa ja 
sokerin sieto heikkenee, mikä edes-
auttaa sikiön tasaista sokerinsaan-
tia. Insuliiniresistenssin taustalla 
lienevät istukan laktogeeninen 
hormoni ja kasvua edistävät hor-
monit, progesteroni, kortisoli ja 
prolaktiini. Muita tekijöitä liene-
vät vapaat rasvahapot, PPAR (per-
oksisomi proliferator -activated receptors), leptiini, 
TNF-  (tumor necrosis factor), adiponektiini ja 
resistiini (1). Voimistuva insuliiniresistenssi testaa 
haiman beetasolufunktion eli kyvyn ylläpitää insu-
liinin lisätuotannolla normoglykemiaa. Jos beeta-
solufunktio on vaillinaista, kehittyy 
sokerinsietohäiriö eli raskausdiabe-
tes. Toisaalta tyypin 1 diabetesta sai-
rastavilla insuliiniresistenssin kasvu 
johtaa insuliinintarpeen kasvuun. 
Synnytyksen jälkeen insuliiniherk-
kyys palaa nopeasti ennen raskaut-
ta vallinneelle tasolle, mikä muiden 
tekijöiden (imetys, valvominen) li-
säksi vaikeuttaa sokeritasapainon 
saavuttamista. Tässä kirjoituksessa 

Diabeteksen hoito 
   raskauden jälkeen

• Risto Kaaja

käsitellään erikseen näiden kahden diabetestyypin 
seurantaa ja hoitoa synnytyksen jälkeen.

Tyypin 1 diabetes raskauden jälkeen
Tyypin 1 diabetesta sairastavan sokeritasapaino 
paranee yleensä raskauden kahden ensimmäisen 
kolmanneksen aikana. Raskauden lopussa ja syn-
nytyksen jälkeen sokeritasapaino kuitenkin heikke-
nee jonkin verran (taulukko 1). Selvintä heikkene-
minen on synnytyksen jälkeen. Yölliset heräämiset 
ja imetys lisäävät hypoglykemian vaaraa, mikä joh-
taa herkästi liikasyömiseen erityisesti iltaisin. Toi-
nen syy tasapainon heikkenemiseen voi luonnolli-
sesti olla omahoidon laiminlyönti vastasyntyneen 
vuoksi. Vaikka raskaus voi tilapäisesti pahentaa 
retinopatiaa ja nefropatiaa, sen ei pitkän ajan ku-

luessa ole todettu pahentavan näitä 
pienten verisuonten vaurioitumises-
ta johtuvia sairauksia (2).

Pitkän imettämisen (yli seitse-
män kuukautta) on todettu ehkäise-
vän tyypin 1 diabetesta lapsella (3). 
Toisaalta D-vitamiinilisä varhais-
lapsuudessa saattaa myös suojata 
tyypin 1 diabetekselta. Autoimmuu-
nidiabeteksen eläinmalleissa D-vi-

tamiinin suurilla annoksilla on voitu estää haiman 
insuliinia tuottavien solujen vaurioita. Merkittävä 
D-vitamiininpuutos on kuitenkin niin harvinaista, 
ettei se selittäne suurta tyypin 1 diabeteksen riskiä 
Suomessa.

Raskausdiabetes synnytyksen 
jälkeen 
Raskausdiabetes määritellään so-
kerinsietohäiriöksi, joka ilmaantuu 
ensi kerran raskauden aikana (4). 
Euroopassa se kehittyy 2–6 prosen-
tille raskaana olevista. Valtaosalla 
häiriö on lievä, ja pelkkä ruokava-
liohoito riittää, mutta noin 15 pro-
senttia raskausdiabeetikoista tarvit-

   
 Valtaosalla häiriö on lie-
vä, ja pelkkä ruokavalio-
hoito riittää, mutta noin 
15 prosenttia raskausdia-
beetikoista tarvitsee myös 

insuliinihoitoa.
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Taulukko 1.  Tyypin 1 diabeteksen seuranta ja 
hoito raskauden jälkeen.

Taulukko 2.  Raskausdiabeteksen sairastaneen 
seuranta ja hoito raskauden jälkeen.

see myös insuliinihoitoa. Insuliinihoito voidaan 
valtaosalla sairastuneista lopettaa synnytykseen 
(taulukko 2). On muistettava, että yhä useampi ras-
kaana oleva voi olla sairastunut jo ennen raskautta 
tyypin 2 diabetekseen, jolloin tarkistetaan ruoka-
valio ja siirrytään tarvittaessa synnytyksen jälkeen 
oraaliseen diabeteslääkitykseen tai insuliiniin tai 
näiden yhdistelmään. Oraalisista diabeteslääkkeis-
tä metformiini on turvallisin, ja se erittyy hyvin vä-
häisessä määrin maitoon (5). Raskausdiabeteksen 
jälkeen ongelmat eivät liity hoitoon, vaan tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyyn (6).

Tuoreen tanskalaisen tutkimuksen mukaan noin 
40 prosentille niistä raskausdiabeetikoista, joita 
hoidetaan pelkällä ruokavaliolla, kehittyy tyypin 
2 diabetes kymmenen vuoden kuluessa (7). Mikä 
huolestuttavinta, edellä mainitun tutkimuksen mu-
kaan tyypin 2 diabetes on kaksi kertaa yleisempää 
vuosien 1987–1996 kohortissa kuin 1978–1985 
kohortissa. Tyypin 2 diabeteksen rajat olivat 6,4–
6,2 mmol/l (plasman paastoarvo) ja kahden tunnin 
tunnin raja-arvot 7,6–8,9 mmol/l. Suurin selittävä 
tekijä löytyi painoindeksin kasvusta. Buchanan ja 
Catalano (8) raportoivat kumulatiiviseksi riskiksi 
sairastua diabetekseen 5–10 prosenttia vuotta koh-
den. Tyypin 2 diabeteksen kumulatiivinen esiinty-
vyys lisääntyy eniten ensimmäisen viiden vuoden 
aikana raskauden jälkeen, jonka jälkeen nousu hi-
dastuu saavuttaen tasannevaiheen noin kymmenen 
vuotta raskauden jälkeen (9). ADA:n (American 
Diabetes Associationin) laatiman ohjeistuksen mu-
kaan sokerirasituskoe tulisi tehdä 6–8 viikkoa syn-
nytyksen jälkeen ja uusia joka kolmas vuosi. Niille, 
joilla diabeteksen riski on suuri, sokerirasituskoe 
tulee uusia jo puolen vuoden välein, ja mikä tär-
keintä, diabetekseen johtavaan kehitykseen tulee 
puuttua mahdollisimman varhain.

Raskaus sinänsä on diabetogeeninen tila. Peters 
ym. (10) totesivat, että uusi raskaus kolminker-
taistaa diabeteksen vaaran espanjalaistaustaisilla 
naisilla, joilla on ollut raskausdiabetes (riskiker-
roin: 3.34, 95 %:n luottamusväli 1.8–6.19), vaikka 
muutkin vaaratekijät huomioitiin (ennen raskautta 
tutkittu sokerinsieto, korkein paastosokeri, gestaa-
tioikä raskausdiabeteksen diagnosoinnin yhteydes-
sä sekä seuranta-ajan painoindeksi, painonnousu, 
sokerinsieto, imetysaika ja e-pillereiden käyttö). 
Espanjalaistaustaisilla naisilla on tavallista suu-
rempi riski sairastua diabetekseen. Painonnousu 
lisäsi myös itsenäisesti diabetekseen sairastumisen 

Tyypin 1 diabetes

Synnytyspäivänä käytetään lyhyt- tai pikavai-
kutteista insuliinia, kunnes diabeetikko pystyy 
syömään normaalisti.

Kun diabeetikko pystyy syömään, siirrytään 50-
prosenttisiin insuliiniannoksiin (ennen raskautta 
käytetyistä insuliiniannoksista) ensimmäisen 
vuorokauden ajaksi ja sen jälkeen aloitetaan 
100 prosentin annokset.

Verensokeri mitataan tiheästi, kunnes imetys 
on kunnolla alkanut. Yöhypoglykemiavaara, 
minkä vuoksi tarvittaessa pienennetään insulii-
niannoksia. 

Jos nefropatia on todettu ja/tai raskausaikana 
on ollut raskausmyrkytys, aloitetaan ACE-estäjä 
(enalapriili). Saa imettää.

Jos aikaisemmin on todettu retinopatia, silmän-
pohjat tutkitaan synnytyksen jälkeen. 

Pitkä imetys suositeltavaa. Sen mahdollistaa 
muun muassa tupakoimattomuus.

Raskausdiabetes

Raskausdiabeetikoiden paastoverensokeri 
tarkistetaan synnytyksen jälkeen. Jos hyperg-
lykemia jatkuu synnytyksen jälkeen, seuranta 
järjestetään kuten diabeetikoiden seuranta tai 
yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Jos raskausdiabetes on puhjennut varhain ja 
vaatinut insuliinihoidon, on autoimmuunidiabe-
tes mahdollinen. Määritetään GAD-vasta-aineet. 

Neuvolassa tehdään kahden tunnin (75 gram-
man) sokerirasituskoe 6 viikkoa synnytyksestä. 
Jos tulos on poikkeava, seuranta järjestetään 
kuten diabeetikoiden seuranta tai yksilöllisen 
suunnitelman mukaan. 

Seurannassa kiinnitetään huomiota myös mui-
hin valtimosairauksien vaaratekijöihin (liikapai-
no, tupakointi, ruokavalio, veren rasva-arvot). 

Pitkä imetys suositeltavaa.

Painonpudotus ja aerobinen liikunta (esimerkik-
si sauvakävely, pyöräily, hiihto) suositeltavaa.
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Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

3026 Diabeettinen retinopatia -kuvasto  
 silmänpohjamuutosten tulkintaan  

17 euroa 
2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 2 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

3049 Diabetespassi eli muovikansio, jossa 
 on hoidon seurantakortti (diabetes- 
 kortti), Minulla on diabetes -kortti,  
 Diabeteksen seuranta -lehtinen sekä  
 Omahoidon pelisäännöt -lehtinen 

2 euroa
5131 Diabeteskortti (osa passia, 
 50 kpl/nippu tai yksittäin) maksuton
5114 Minulla on diabetes -kortti  
 (henkilötiedot, sokin ensiapuohjeet 
 eri kielillä) maksuton
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  

maksuton myös internetissä
 www.diabetes.fi/sosturva 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun  
 lehtiö maksuton
9037 Tuijota omaan napaasi - Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite maksuton
9038 Tyypin 2 diabetesvaara - TESTAA 
 RISKISI -juliste maksuton
2025 Mikä nyt neuvoksi? -opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2 euroa
2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa  
 sairastua raskausdiabetekseen 
 -lehtinen 2 euroa

Päivähoito, koulu

3037 TÄYSIN UUSITTU Diabetes leikki-
 ikäisellä – Opas päivähoitoon  

3 euroa
3036 TÄYSIN UUSITTU Diabetes koulu- 
 ikäisellä – Opas kouluille 3 euroa

1010 Diabetes-kirja, uudistettu  
 painos v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 25 euroa
 Diabetekseen sairastuneen lapsen 
 perheen alkuohjaukseen (tehtävä- 
 vihkoja tilattavissa myös erikseen 
 lapsille 4 euroa ja nuorille 6 euroa)
3024 UUDISTETTU Insuliinihoidon
 ohjauspaketti tyypin 1 diabeetikon  
 hoidonohjaukseen 17 euroa
3063 UUSI Insuliinit ja annosteluvälineet, 
 eripainos Diabetes-lehden
 artikkeleista 1,50 euroa

Ruokavalio

3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
 – ongelmista onnistumisiin  
 syömisen hallinnassa 12 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja
 10 kalvoa + tekstit 25 euroa
3056 Sinä valitset -juliste (rasva ja  
 liikapaino) 2 euroa
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

maksuton
3011 UUSI Ruokapelikortit johdattavat  
 hiilihydraattien arvioimiseen 10 euroa
Diabeetikon ruokavalinnat   
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä 
 aterioita 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä 
 aterioita 500–600 kcal
3020 Vaihtoehtoja välipaloiksi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee- 
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  

290 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti
3029 Jalkajumppa
3030 Kenkien valinta
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa
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riskiä: riskikerroin 1.95 (95 %:n 
luottamusväli 1.63–2.33) jokaista 
4,5 kilon painonnousua kohti.

Raskausdiabeteksen jälkeen on 
siis suuri vaara sairastua diabetek-
seen jo keski-iässä, jolloin diabe-
tes on erityisesti naisille sydän- ja 
verisuonisairauksien voimakas 
vaaratekijä. Siten monen raskausdiabeetikon se-
pelvaltimotaudin vaara saattaa huomaamatta olla 
jo vaihdevuosi-iässä suurempi kuin samanikäisen 
miehen (11).

Miten estää tyypin 2 diabeteksen 
puhkeaminen gestaatiodiabeteksen 
jälkeen?
Laihduttamisen ja normaalipai-
nossa pysymisen sekä liikunnan on 
osoitettu pienentävän diabeteksen 
vaaraa raskausdiabeteksen jälkeen 
(12). Tuoreen tutkimuksen mukaan 
raskausdiabeteksen sairastaneet 
ovat hyvin tietoisia elintapamuu-
tosten tärkeydestä, mutta harva 
on laihduttanut raskauden jälkeen 
(13). Toisaalta he eivät usein myös-
kään liiku riittävästi synnytyksen 
jälkeen. Säännöllisen, kohtuulli-
sen liikunnan on osoitettu vähen-
tävän diabeteksen vaaraa, vaikka 
painoindeksi ei suuresti muuttuisikaan. Tuoreen 
Diabetes Care -lehdessä julkaistun australialaistut-
kimuksen mukaan painoindeksin pienenemiseen 
raskausdiabeteksen sairastaneilla naisilla vaikut-
tavat merkittävästi sekä sosiaalinen tuki että hyvä 
itseluottamus (14).

Myös pitkän imetyksen on todettu ehkäisevän 
tyypin 2 diabetesta amerikkalaisessa tutkimuksessa 
(15).  Jo kolme kuukautta kestäneen imettämisen 
on todettu parantavan haiman beetasolufunktiota 
raskausdiabeteksen sairastaneella, mutta sillä ei 
näytä olevan vaikutusta sisäelinten ympärille ker-
tyvään viskeraalirasvaan (16).

Tyypin 2 diabeteksen kehittymistä on voitu hi-
dastaa insuliininherkistäjillä (troglitatsoni ja piog-
litatsoni), joista vain pioglitatsoni on nykyisin käy-
tössä (17, 18). 

Raskausdiabetes ja 
tyypin 1 diabeteksen vaara
Raskauden jälkeen tyypin 1 diabe-
tes kehittyy 2–4 prosentille ruoka-
valion avulla hoidetuista äideistä 
runsaan kymmenen vuoden seu-
rannan aikana (12). Insuliinihoitoa 
saaneista äideistä siihen sairastuu 

jopa 18 prosenttia seitsemän vuoden kuluessa syn-
nytyksestä. Joka toisella tällaisista äideistä voi-
daan todeta GAD (glutamiinidekarboksylaasi) -
vasta-aineita, kun tavallisessa raskausdiabetekses-
sa niitä tavataan vain 2–10 prosentilla potilaista 
(19,20). Raskausdiabeteksen yhteydessä haiman 
beetasolujen antigeeneihin kohdistuvat vasta-ai-
neet ennustavat selvästi suurentunutta tyypin 1 

diabeteksen vaaraa myöhemmin 
(17–84 prosenttia sairastuu kah-
dessa vuodessa), kun taas niiden 
puuttuminen viittaa pieneen riskiin 
(2 prosenttia sairastuu) (11,19,20). 
Näiden autovasta-aineiden mää-
rittäminen on harvoin tarpeellista, 
sillä se ei vaikuta oleellisesti jatko-
seurantaan synnytyksen jälkeen. 
Insuliinihoidon tarve raskausdia-
beteksen hoidossa on tyypin 1 dia-
beteksen vaaratekijä, ja se on hyvä 
muistaa. Plasman C-peptidin ja bee-
tasoluautovasta-aineidenkin mää-

rittäminen näiltä potilailta on usein paikallaan. 

• Risto Kaaja
Dosentti, sisätautien erikoislääkäri
Naistenklinikka
PL 140
00029 HUS 
risto.kaaja@hus.fi 
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Diabetes on neljänneksi tavallisin
uuden näkövamman aiheuttaja

Vuonna 2004 Suomessa rekisteröidyistä uusista 
näkövammoista noin 8 prosenttia on seurausta 
diabeteksesta. Diabeettinen retinopatia on neljän-
neksi tavallisin näkövammaisuuden aiheuttaja, 
kun tarkastellaan uusia näkövammarekisteriin 
ilmoitettuja näkövammoja. Ylivoimaisesti yleisin 
näkövammaisuuden aiheuttaja on ikääntyminen: 
peräti kaksi kolmasosaa (66,7 %) näkövammois-
ta on ikääntymisen aiheuttamia. Toisella sijalla 
näkövammaisuuden aiheuttajana on glaukoo-
ma (8,9 %) ja kolmantena neurologisten syiden 
ryhmä (8,9 %). Muiden sairausryhmien osuudet 
ovat selvästi pienempiä. Tiedot ovat peräisin nä-
kövammarekisterin vuoden 2004 vuosikirjasta. 

Kun huomioon otetaan kaikki rekisteriin il-
moitetut näkövammat, diabeettinen retinopa-
tia on viidenneksi yleisin näkövamman syy. Sen 
osuus kaikista näkövammoista on sama kuin 

uusista näkövammoistakin (8 %). Ikääntymisen 
osuus on noin 45 prosenttia. Seuraavaksi tulevat 
perinnölliset syyt (15 %), neurologiset syyt (13 
%) ja synnynnäiset syyt (10 %). Glaukooman eli 
viherkaihin osuus on hieman diabetesta pienempi 
(7 %), kun tarkastellaan kaikkia rekisteröityjä 
näkövammoja.

Muita, harvinaisia näkövammaisuuden ai-
heuttajia ovat tulehdukset (3 % kaikista rekiste-
röidyistä näkövammoista) ja myopia maligna eli 
vaikea-asteinen likitaitteisuus (3 %), tapaturmat, 
onnettomuudet,  myrkytykset ja väkivalta (alle 2 
%) sekä kasvaimet (1 %).

Näkövammarekisteri on Sosiaali- ja terveys-
alan kehittämiskeskuksen Stakesin rekisteri, ja 
sen tekninen ylläpitäjä on Näkövammaisten Kes-
kusliitto. Rekisteri aloitti toimintansa vuonna 
1983.
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Sopivaa raskauden ehkäisymenetelmää diabee-
tikolle valittaessa tulee yleisten valintakriteerien 
lisäksi perehtyä erityisesti sairauden vaikeus-
asteeseen. Menetelmän valintaan vaikuttaa myös, 
miten pitkäaikainen ehkäisyn tarve on.

Diabeetikkojen raskauden ennuste on parantunut 
30 viime vuoden aikana nopeasti ja on nykyisin 
varsin hyvä. Suunnittelemattomasti alkanut raska-
us saattaa kuitenkin aiheuttaa vakavia ongelmia se-
kä syntyvälle lapselle että äidille. Huolimatta diabe-
teksen hoidon kehittymisestä ja raskauden aikaisen 
sokeritasapainon keskimääräisestä parantumisesta 
lähes 70 prosentilla naisista sokerihemoglobiini 
HbA1c ei edelleenkään ole viitealueella raskauden 
alkaessa. Vaikka sokeritasapaino korjaantuukin 
tavallisesti toisen raskauskolmanneksen aikana, 
tärkeä aika sikiön makrosomian eli jättikasvun 
ja epämuodostumien ehkäisemiseksi on menetetty.

Raskauden huonon ennusteen (kuolema, epä-
muodostuma, yli 10 vuorokauden sairaalahoito 
vastasyntyneenä) suurin riskitekijä on huono so-
keritasapaino raskauden ensimmäisellä kolman-
neksella (riskiarvio, risk rate RR 2.9 ). Ensimmäi-
nen raskaus on itsenäinen riskitekijä (RR 1.6), ja 
tupakointi yksinään aiheuttaa vastaavan tasoisen 
riskin. Itsestään selvää on, että vaikea diabetes 
(Whiten luokka F-R) lisää lapsen kuoleman ja sai-
rastuvuuden riskiä (RR 2.8) (1). 

Turvallisen ja luotettavan raskauden ehkäisyn 
merkitystä korostaa vielä, ettei diabeetikolle yleen-
sä suositella suurta perhettä sairauden pahenemi-
sen pelossa. Omissa tutkimuksissamme olemme 
todenneet, etteivät raskaudet kovinkaan paljon 
muuta diabeteksen tavallista kulkua lyhyen ajan 
kuluessa. Sokeritasapaino on yleensä alusta alkaen 
parempi toisessa ja sitä seuraavissa raskauksissa. 
Retinopatiamuutokset ovat yleensä palautuvia ja 
hoidettavissa. Akuutit raskauteen liittyvät ongel-
mat ilmenevät ensisijaisesti ensimmäisen raskauden 
aikana ja komplisoituneen diabeteksen yhteydessä. 

Ensimmäisen raskauden jälkeen ei tällöin yleensä 
enää harkita perheenlisäystä (2).

Diabeetikon raskauden ehkäisyn 
erityispiirteet

Diabeetikon raskauden ehkäisyn valinnassa on tiet-
tyjä erityispiirteitä verrattuna muihin naisiin.

Raskauden ehkäisyn tarve on nykyisin pitkä. 
Sukupuoliyhdynnät aloitetaan suhteellisen varhain, 
lapset synnytetään yhä varttuneemmassa iässä ja 
perheet ovat pieniä. Noin puolet 17-vuotiaista ty-
töistä ilmoittaa olleensa yhdynnässä, joten ehkäi-
syä tarvitaan noin kymmenen vuotta ennen kuin 
ollaan keskimääräisessä ensimmäisen lapsen syn-
nytysiässä (3). Raskaus- ja ehkäisyasiat voi ja on 
syytä ottaa puheeksi normaalin vastaanottokäyn-
nin yhteydessä nuorten kanssa. Ehkäisymuodon 
valintaan vaikuttaa naisen elämänvaihe.

Ehkäisymenetelmää valittaessa tulee ottaa huo-
mioon sen vaikutus erityisesti:
• sokeritasapainoon
• lisäsairauksiin ja/tai niiden vaaran kasvuun
• rasva-aineenvaihduntaan
• veren hyytymistekijöihin
• tulehduksiin.

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon ehkäisytar-
peen arvioitu kesto.

 
Epävarmat menetelmät
Hyvin nuorille voi aina suositella pidättäytymistä 
seksuaalisesta kanssakäymisestä moraalisaarnaa 
pitämättä. Seksiä tihkuvassa ympäristössä tyttöihin 
ulkopuolelta kohdistuvat paineet ovat kovat, ja 
heitä tulisi tukea päättämään omasta ruumiistaan. 
Rytmimenetelmä, joka edellyttää erittäin säännöl-
listä kuukautiskiertoa, ja keskeytetty yhdyntä eivät 
sovi nuorille ja ovat vakituisessakin parisuhteessa 
epävarmoja ehkäisymenetelmiä. Rytmimenetelmän 
varmuutta lisäämään on suunniteltu laite (Perso-
na©), jolla seurataan estrogeenin ja luteinisoivan 
hormonin tason muutosta testiliuskoin virtsasta 

Diabeetikon raskauden ehkäisy
• Anna-Liisa Hartikainen
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ennen ovulaatiota. Laite ja liuskat 
ovat suhteellisen kalliita käyttää, 
eikä menetelmän tehosta ole luotet-
tavia tietoja.

Estemenetelmät
Estemenetelmistä suositeltavin, 
kondomiehkäisy, on kaikkien saa-
tavilla ja lisäksi se suojaa myös 
infektioilta, mikä on etenkin dia-
beetikoille erittäin myönteinen 
asia. Muut estemenetelmät (puikot, sienet, pes-
saari) ovat huomattavasti epävarmempia. Kon-
domiehkäisyä käytettäessä on syytä tutustuttaa 
asiakas myös jälkiehkäisyn käyttöön kondomin 
rikkoutumisen varalta. Jälkiehkäisynä käytetään 
kahta keltarauhashormonitablettia (0,75 mg le-
vonorgestreeliä), jotka otetaan 72 tunnin kuluessa 
yhdynnästä 12 tunnin välein. Tällä 
lyhytkestoisella lääkityksellä tuskin 
on vaikutusta diabeteksen hoito-
tasapainoon. Kondomin käyttöä 
kannattaa suositella infektiosuojan 
vuoksi etenkin tilapäisissä suhteissa 
myös tehokkaampaa ehkäisymene-
telmää käytettäessä.

Kohdunsisäinen ehkäisy
Kohdunsisäinen ehkäisin, kupari-
kierukka, on suositeltava synnyt-
täneille naisille ja soveltuu hyvin pitkäkestoiseen 
ehkäisyyn. Myöskään synnyttämättömiltä tämän 
menetelmän käyttö ei ole poissuljettua. Sen ei ole 
todettu aiheuttavan ylimääräistä tulehdusriskiä 
diabeetikoille (4). Kierukan käytön ongelmiin kuu-
luvat lisääntynyt kuukautisvuoto, alavatsan nipis-
telyt ja kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus.

Hormonaaliset 
yhdistelmävalmisteet
Vaikka hormonaalinen ehkäisy on 
ollut käytössä jo 1960-luvulta, hy-
viä ja luotettavia pitkäaikaistutki-
muksia sen vaikutuksista aineen-
vaihduntaan on vähän. Etenkin dia-
beetikkoihin kohdistuvat tutkimus-
aineistot ovat pieniä. Tutkimuksissa 
seuranta-ajat ovat olleet lyhyitä ja 
osallistujat yleensä hyvässä hoito-
tasapainossa olevia nuoria naisia, 

joilla ei ole lisäsairauksia. 
Lähes kaikissa tutkimuksissa 

on todettu, etteivät yhdistelmä-
tabletit vaikuta merkittävästi tyy-
pin 1 diabeetikoiden sokeritasa-
painoon lyhytaikaisessa käytössä. 
Näin ollen ne soveltuvat hyvin 
esimerkiksi raskauden suunnitte-
luvaiheeseen, jolloin tavoitellaan 
hyvää sokeritasapainoa. Tabletit 
lisäävät kuitenkin insuliiniresis-

tenssiä. Tämä tulee ottaa huomioon tyypin 1 dia-
beetikoiden lisäksi kaikilla naisilla, joilla on hei-
kentynyt insuliiniherkkyys tai beetasolutoiminta. 
Näihin kuuluvat etenkin raskausdiabeteksen sai-
rastaneet naiset. Diabeetikoilla tablettien aiheuttamat 
muutokset rasva-arvoissa ovat epäedullisempia kuin 
muilla naisilla: HDL-kolesterolin osuus ei lisäänny, 

ja lipoproteiini-A:n ja triglyseridien 
arvot nousevat. Kohonneita trigly-
seridiarvoja pidetään etenkin nai-
silla sydän- ja verisuonisairauksien 
riskitekijänä (5). 

Yhdistelmätabletin käytön 
aikana diabeetikoilla on todettu 
viitteitä lisääntyneestä fibriinin 
muodostuksesta ja heikentyneestä 
fi brinolyyttisestä eli fi briiniä ha-
jottavasta aktiivisuudesta. Tablet-
tien aiheuttamalla häiriöllä t-PA/

PAI (plasminogeenin aktivaatio/inhibitio) -suhtees-
sa näyttää olevan suora tulppautumista lisäävä vai-
kutus verisuonen seinämässä (6). Todennäköisesti 
kohonnut PAI-1-taso on yksi vahva metabolisen 
oireyhtymän osatekijä (7). 

Kun otetaan huomioon yhdistelmätablettien 
edellä mainitut vaikutukset metaboliaan, näitä val-
misteita voi suositella vain hyvässä hoitotasapai-

nossa oleville diabeetikoille, joilla 
ei ole merkkejä lisäsairauksista, ja 
heillekin todennäköisesti vain ly-
hytaikaiseen käyttöön (8). Uudet 
kolmannen polven ehkäisytable-
tit ja kolmivaihetabletit eivät ole 
tuoneet lisäetua, vaan pikemmin-
kin saattavat lisätä komplikaatioi-
den riskiä (6). Ehkäisylaastarin ja 
emättimeen sijoitettavan ehkäisy-
renkaan käytöstä diabeetikoilla ei 
ole tutkimuksia. Ne sisältävät sa-
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moja hormoneja kuin tabletitkin, 
ja ongelmat lienevät samat kuin 
tablettiehkäisyssä. Jos naisella 
on mikro- tai makrovaskulaari-
sia muutoksia tai hypertoniaa tai 
molemmat yhdessä, yhdistelmä-
valmisteita on syytä välttää, kos-
ka sydän- ja aivoverisuonitapah-
tumien riski kasvaa (9). 

Keltarauhashormoniehkäisy
Keltarauhashormoniehkäisyä ovat progestiini-
tabletit (minipilleri), ihonalaiset implantit, levo-
norgestreelikierukka sekä medroksiprogesteroni-
asetaatti (MPA) -injektiot, joista viimeksi mainittua 
käytetään hyvin vähän maassamme. Keltarauhas-
hormoniehkäisyyn, lukuun ottamatta kierukkaa, 
liittyy kohtalaisen runsaasti vuotohäiriöitä, minkä 
naiset kokevat epämiellyttäväksi. Progestiinien on 
todettu lisäävän insuliiniresistenssiä useissa tutki-
muksissa. Etenkin MPA lisää kokonaiskolesterolia 
ja LDL:n osuutta siitä. Diabeetikkoihin kohdistu-
neissa seurantatutkimuksissa implanteilla on todet-
tu vain minimaalisia metabolisia vaikutuksia ver-
rattuna MPA-injektioihin ja yhdistelmäpillereihin 
(10). Raskausdiabeteksen sairastaneilla naisilla mi-
nipillerien käyttö synnytyksen jälkeen lisäsi tyypin 
2 diabeteksen puhkeamisen riskiä kahden vuoden 
seurannan aikana (11). Havainto on syytä muistaa, 
koska raskausdiabetes ja tyypin 2 diabetes ovat li-
sääntymässä jo nuorillakin naisilla uhkaavasti.

Levonorgestreelikierukka on osoittautunut 
ajan kuluessa tehokkaaksi ja vaivattomaksi ehkäi-
symenetelmäksi sekä yhä tärkeämmäksi hoitome-
netelmäksi esimerkiksi runsaiden kuukautisvuoto-
jen hillitsemisessä. Diabeetikoilla levonorgestreeli-
kierukan käytöstä on vähän seurantatutkimuksia, 
ja nekin ovat olleet lyhytkestoisia. Yhden vuoden 
kestäneessä seurannassa ei todettu sokeriaineen-
vaihdunnan häiriintymistä (12). Omassa, 31-vuoti-
aiden naisten väestöpohjaisessa tutkimuksessamme 
emme todenneet tämän ehkäisymuodon aiheutta-
van epäsuotuisia muutoksia verenpaineeseen, ko-
lesteroli- ja triglyseridiarvoihin, insuliini- ja veren-
sokeritasoihin tai HOMA-S:n (homeostasis model 
assessment of insulin sensitivity) tai herkän C-re-
aktiivisen proteiinin (CRP) tasoon verrattuna hor-
monaalista ehkäisyä käyttämättömään väestöön 
(13). Lisätutkimuksia tarvitaan, mutta näyttäisi 
siltä, että levonorgestreelikierukka olisi varteen 

otettava ehkäisymuoto myös dia-
beetikoille.

Sterilisaatio
Sterilisaatio on hyvä vaihtoeh-
to ehkäisyksi silloin, kun ajateltu 
lapsiluku on täysi tai sairaus on 
komplisoitunut niin vaikeaksi, et-
tä raskaus aiheuttaisi uhkan äidin 

terveydelle (esimerkiksi korkea verenpaine, sepel-
valtimosairaus). Sterilisaatiota, jossa munatorvet  
suljetaan vatsaontelon tähystyksen yhteydessä ta-
vallisimmin klipseillä, on aina harkittava tarkkaan. 
Päätöstä tehtäessä toimenpide on syytä ajatella 
peruuttamattomaksi.

Lopuksi
Suositeltavaa olisi, että diabeetikko saisi lapsensa 
jo suhteellisen nuorena, ennen kuin mahdollisia 
lisäsairauksia ilmenee. Tällöin raskauden ehkäisyn 
voi hoitaa esimerkiksi matalahormonisilla yhdis-
telmävalmisteilla, jolloin voidaan saavuttaa hyvä 
sokeritasapaino  ennen hedelmöitystä. Estemenetel-
mät, kuparikierukka ja sterilisaatio sopivassa tilan-
teessa ovat riskittömiä menetelmiä perussairauden 
kannalta. Levonorgestreelikierukka näyttää lupaa-
valta. Pitkäaikaiseen hormonaaliseen raskauden 
ehkäisyyn tulee suhtautua varauksella.
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Sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä ja hoitoa koskevien suositusten laatimiseen 
osallistuneet erikoislääkäriyhdistykset ja järjestöt vastasivat kritiikkiin

Lääkehoidon kustannukset tulee suhteuttaa
sydän- ja verisuonitautien sairaalahoidon kustannuksiin

Epidemiologian professori Pertti Happonen ja dosentti, terveyssosiologian yliassistentti Markku 
Myllykangas, molemmat Kuopion yliopistosta, ovat kritisoineet toistuvasti julkisuudessa seerumin 
kolesterolipitoisuudelle asetettuja tavoitearvoja ja kolesterolilääkkeiden ”turhaa” käyttöä sydän- ja 
verisuonitauteihin sairastumisen ehkäisemiseksi silloin, kun henkilöllä ei ole todettu valtimotautia. 
Suomen Lääkärilehden numerossa 49–50/2005 he lavensivat kritiikkinsä koskemaan myös verenpai-
nelääkkeitä. Suomalaisten sydän- ja verisuonitautien ehkäisytyötä koskevien suositusten laatimiseen 
osallistuneet erikoislääkäriyhdistykset ja kansanterveysjärjestöt ovat Suomen Lääkärilehdessä 8/2006 
(s. 880–883) julkaistussa vastineessaan halunneet palauttaa mieliin, mihin nykyiset suomalaiset suo-
situkset ja sydän ja verisuonitautien ehkäisytyö perustuvat. 

Vastineessa korostetaan, että nykyiset suomalaiset suositukset perustuvat eurooppalaisiin suosi-
tuksiin ja tuoreeseen tutkimustietoon. Kolesterolin ja verenpaineen yhteydestä valtimotautien vaaraan 
on runsaasti tutkimusnäyttöä, toisin kuin Happonen ja Myllykangas ovat esittäneet. Lisäksi he perus-
televat vanhentunein argumentein väitteitään. Esimerkiksi verenpainetauti-käsitteestä on luovuttu jo 
kauan sitten, ja verenpaineen ja kolesterolin lisäksi suosituksissa korostetaan eri riskitekijöiden ko-
konaisvaltaista huomioon ottamista, kun arvioidaan henkilön riskiä sairastua valtimotautiin. Tämän 
arvioinnin tueksi on kehitetty jo useita vuosia sitten eurooppalaisiin väestötutkimuksiin perustuvat, 
monitekijäiset SCORE-taulukot. SCORE-taulukot on laadittu erikseen suuren ja pienen sairastumis-
vaaran väestöille. 

Vastineessa korostetaan myös, että pääpainon valtimotautien ehkäisyssä tulee yksilötasolla olla 
elintapamuutoksissa. Ehkäisytyössä on vielä paljon kehittämistä, jotta terveydenhuoltohenkilöstö 
osaa kertoa ymmärrettävästi ja pelottelematta riskeistä ja riskilaskureiden tuloksista. Lääkehoidosta, 
pääasiassa statiineiden ja verenpainelääkkeiden käytöstä, aiheutuvat kustannukset tulee suhteuttaa 
sydän- ja verisuonitautien sairaalahoidon ja muun hoidon kustannuksiin, muistutetaan vastineessa.

Vastineen ovat allekirjoittaneet Suomen sisätautilääkärien yhdistys, Suomen kardiologinen seura, 
Suomen verenpaineyhdistys, Kunnallislääkärit, Suomen työterveyslääkäriyhdistys, Suomen neurolo-
ginen yhdistys, Sosiaalilääketieteen yhdistyksen käyttäytymistieteen jaos, Sydänliitto, Diabetesliitto 
ja Aivohalvaus- ja dysfasialiitto. 
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Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ei ole pel-
kästään ikävien gynekologisten ongelmien, kuten 
kuukautishäiriöiden, liikakarvoituksen ja lapset-
tomuuden aiheuttaja, vaan se näyttää altistavan 
muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille ja 
lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jo 
nuorella iällä.

Johdanto
Monirakkulaista munasarjaoireyhtymää (polycystic 
ovary syndrome, PCOS) esiintyy 5–10 prosentilla 
aikuisesta naisväestöstä, ja se on tavallisin syy ovu-
laation puuttumiseen ja siitä johtuvaan lapsetto-
muuteen. Monirakkulaista munasarjaoireyhtymää 
pidettiin pitkään pelkkänä gynekologisena häiriö-
nä, jonka oireisiin kuuluivat Steinin ja Leventhalin 
määritelmän mukaan runsaskarvaisuus, kuukautis-
häiriöt, lihavuus ja lapsettomuus (1). Uusin konsen-
susmääritelmä monirakkulaisesta munasarjaoireyh-
tymästä  (2) on esitetty taulukossa 1 (s. 18).  

Ensimmäinen havainto syy-seuraussuhteesta 
glukoosiaineenvaihdunnan ja liiallisen mieshormo-
nivaikutuksen eli hyperandrogenismin välillä (”le 
diabète des femmes à barbe”, par-
rakkaiden naisten diabetes) tehtiin 
jo 1921 (3). Sen jälkeen kuvattiin 
HAIR-AN (hyperandrogenemia, 
insuliiniresistenssi ja acantho-
sis nigricans) -oireyhtymä, johon 
kuuluivat insuliiniresistenssi, mies-
sukuhormonin liikavaikutuksesta 
johtuvat oireet, kuukautisten puut-
tuminen, molemminpuoliset mo-
nirakkulaiset munasarjat ja acanthosis nigricans 
-ihomuutokset (ruskea pigmentaatio niskassa ja 
ihopoimuissa) (4). Vasta 1980-luvulla osoitettiin 
syy-seuraussuhde insuliiniresistenssin ja hyperan-
drogenismin välillä (5), ja 1989 Dunaif osoitti, että 

monirakkulaista munasarjaoireyhtymää sairastavi-
en naisten insuliiniherkkyys on heikentynyt verrok-
keihin nähden (6). Insuliiniresistenssin havaitsemi-
nen ja sen merkityksen oivaltaminen monirakkulai-
sen munasarjaoireyhtymän patofysiologiassa avasi-
vat uusia näkökulmia oireyhtymän terveydellisiin 
seurauksiin ja hoitokeinojen vaihtoehtoihin. 

Metabolinen oireyhtymä (MO) kuvattiin jo 
1920-luvulla, mutta vasta vuonna 1988 Reaven 
määritteli sen yksiselitteisesti ja käytti oireyhtymäs-
tä nimitystä syndrome X. Oireyhtymää on myöhem-
min kutsuttu myös insuliiniresistenssisyndroomak-
si. Reavenin jälkeen metabolisesta oireyhtymästä 
on esitetty toisistaan poikkeavia määritelmiä. Yli-
paino, insuliiniresistenssi, rasvatasapainon häiriöt 
ja kohonnut verenpaine kuuluivat metabolisen oi-
reyhtymän piirteisiin kaikkien näiden määritelmien 
mukaan, mutta osatekijöiden painotukset poikkesi-
vat toisistaan. Äskettäin hyväksytyt Kansainvälisen 
diabetesliiton (International Diabetes Federation, 
IDF) kriteerit on esitetty taulukossa 2 (s. 18) (7).

Insuliiniresistenssi 
Insuliiniresistenssi on sekä monirakkulaisen muna-
sarjaoireyhtymän että metabolisen oireyhtymän 

keskeinen osatekijä. Insuliinire-
sistenssillä tarkoitetaan insuliinin 
vaikutuksen heikkenemistä peri-
feerisissä kudoksissa, ensisijaisesti 
lihaskudoksessa, maksassa ja ras-
vakudoksessa. Insuliiniresistenssin 
seurauksena haiman insuliinineri-
tys lisääntyy kompensatorisesti, ja 
seerumin insuliinipitoisuus nousee. 
Tämä niin sanottu sekundäärinen 

hyperinsulinemia aiheuttaa puolestaan erilaisia ei-
toivottuja metabolisia ja hormonaalisia muutoksia 
elimistössä.  

Insuliiniresistenssi liittyy useimmiten lihavuu-
teen, etenkin vyötärö- eli keskivartalolihavuuteen, 

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ja    
metabolinen oireyhtymä

• Laure Morin-Papunen– saman taudin ilmentymiä?

   
 Insuliiniresistenssi on 

sekä monirakkulaisen 
munasarjaoireyhtymän 

että metabolisen oireyhty-
män keskeinen osatekijä.



18 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2006

joka on tyypillinen löydös sekä mo-
nirakkulaisen munasarjaoireyhty-
män (8, 9) että metabolisen oireyh-
tymän yhteydessä (7). Veren suuri 
insuliinipitoisuus, miessukuhormo-
nin runsaus ja vyötärölihavuus vai-
kuttavat toisiinsa noidankehämäi-
sesti. Monirakkulaisessa munasar-
jaoireyhtymässä suurentuneet insu-
liinipitoisuudet lisäävät munasarjojen androgeenien 
eritystä sekä suoraan että luteinisoivan hormonin 
(LH) vaikutuksen kautta ja vähentävät sukupuoli-
hormoneja sitovan globuliinin (sex hormone bin-
ding globulin, SHBG) eritystä maksasta, jonka 

seurauksena vapaiden androgee-
nien pitoisuudet nousevat. Andro-
geenien tiedetään myös lisäävän 
lihaskudoksessa tyypin II insulii-
niresistenttien lihassyiden määrää 
ja siten aiheuttavan tai lisäävän 
insuliiniresistenssiä (10). Hyperan-
drogenismin kliinisenä seurauk-
sena kehittyy runsaskarvaisuutta 

ja aknea. Munasolurakkulan kehitys pysähtyy, ja 
seurauksena on kuukautishäiriöitä (epäsäännölliset 
kierrot, pitkä kuukautiskierto, kuukautisten puut-
tuminen) ja ovulaation puuttumisesta aiheutuva 
lapsettomuus.

   
 Veren suuri insuliinipitoi-
suus, miessukuhormonin 

runsaus ja vyötärölihavuus 
vaikuttavat toisiinsa 
noidankehämäisesti. 

Taulukko 1. Monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän kriteerit uuden määritelmän mukaan (2).

 Kaksi kriteeriä kolmesta riittää:

1. Oligo- ja/tai amenorrea

2. Kliinisiä ja/tai biokemiallisia hyperandrogenismin merkkejä
 • hirsutismi (runsaskarvaisuus)
 • seerumin testosteronipitoisuus yli 2,7 nmol/l
 • vapaa androgeeni-indeksi koholla (free androgen index, FAI = 100 x T/SHBG) 

3. PCO-munasarjakuva ultraäänitutkimuksessa
 •  12 follikkelia (poikkimitta 2–9 mm) / munasarja ainakin toisessa munasarjassa 
   tai lisääntynyt munasarjatilavuus (0,52 x pituus x leveys x poikkimitta > 10 ml)

Taulukko 2. Metabolisen oireyhtymän kriteerit naisilla International Diabetes Federationin 
(IDF) uuden määritelmän mukaan (7).

Keskivartalolihavuus

Vyötärön ympärysmitta
Naiset: vähintään 80 cm

Lisäksi kaksi seuraavista kriteereistä

Triglyseridipitoisuus vähintään 1,7 mmol/l       
tai suureen triglyseridipitoisuuteen kohdistuva lääkehoito

HDL-kolesterolipitoisuus naisilla alle 1,29 mmol/l  
tai pieneen HDL-kolesterolipitoisuuteen kohdistuva lääkehoito

Kohonnut verenpaine
systolinen vähintään 130 mmHg
diastolinen vähintään 85 mmHg
tai aikaisemmin todetun verenpaineen lääkehoito

Plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo
vähintään 5,6 mmol/l
tai aikaisemmin todettu tyypin 2 diabetes
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Saman taudin eri ilmentymä?
On esitetty, että lihavuus saattaa insuliiniresistens-
sin kautta laukaista monirakkulaisen munasarja-
oireyhtymän geneettisen taipumuksen omaavilla 
naisilla (11). PCOS-naisten ensimmäisen asteen 
sukulaisilla on todettu kohonneita seerumin and-
rogeenipitoisuuksia ja huonontunutta sokerinsieto-
kykyä verrattuna kontrolliväestöön (12). Oululai-
sessa kohorttiseurantatutkimuksessa lihavuus tei-
ni-iässä ja 31 vuoden iässä sekä painon nousu tei-
ni-iän jälkeen liittyivät läheisesti itse raportoituihin 
monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän oireisiin, 
runsaskarvaisuuteen ja pitkään kuukautiskiertoon 
(13). Mutta vaikka lihavuus toisaalta aiheuttaa in-
suliiniresistenssiä ja hyperandrogenismia ja näiden 
muutosten seurauksena kuukautiskierron häiriöitä, 
ei kaikille lihaville nuorille kehity monirakkulaista 
munasarjaoireyhtymää (14). Lisäksi on todettava, 
että noin 30 –40 prosenttia oireyhtymää sairastavis-
ta naisista ei ole lihavia ja että normaalipainoisten 
PCOS-naisten insuliiniresistenssin esiintymisestä 
on ristiriitaisia tuloksia. On jopa esitetty, että nor-
maalipainoisten ja lihavien PCOS-naisten oireyhty-
män etiologia olisi erilainen (15, 16).

Metabolisen oireyhtymän ja sen osatekijöiden 
syntymekanismia ei toistaiseksi tunneta, mutta oi-
reyhtymä liittyy tiiviisti kahteen tekijään: insuliini-
resistenssiin ja viskeraalisen rasvan (keskivartaloli-
havuus) kertymiseen. Muita mahdollisia metaboli-
sen oireyhtymän syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat 
krooninen tulehdusreaktio, perinnölliset tekijät, 
vähäinen liikunta ja ikääntyminen (7). Metaboli-
sesta oireyhtymästä kärsivillä naisilla näyttää esiin-
tyvän keskimääräistä enemmän monirakkulaisen 
munasarjaoireyhtymän oireita: tapaus-verrokkitut-
kimuksessa naisilla, joilla on metabolinen oireyh-
tymä, todettiin useammin kaljuuntumista (6 vs. 0 
%) ja kuukautishäiriöitä (34,8 vs. 15,1 %) kuin 
verrokeilla (17). 

Monirakkulaisella munasarjaoireyhtymällä ja 
metabolisella oireyhtymällä saattaa olla yhteinen 
geneettinen tausta, mutta selkeää geenimutaatiota 
ei ole pystytty osoittamaan kummassakaan oireyh-
tymässä (7, 11). 

Monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään
liittyvät metaboliset häiriöt
Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ei siis ole 
pelkästään gynekologinen häiriö, vaan sitä voidaan 
pitää myös eräänlaisena metabolisen oireyhtymän 

ilmentymänä. Eri tutkimuksissa metabolisen oi-
reyhtymän esiintyvyys onkin kaksin-nelinkertainen 
(43–46 %) PCOS-naisilla verrattuna muuhun vä-
estöön ja jopa kahdeksankertainen (45 % vs. 6 %) 
nuorten (20–29-vuotiaiden) PCOS-naisten ryhmäs-
sä (18-20). Tuoreessa tutkimuksessa 90 prosentilla 
PCOS-naisista esiintyi ainakin yksi metabolisen 
oireyhtymän kriteeri, joista tavallisimmat olivat 
matala HDL (68 %), korkea painoindeksi (67 %), 
kohonnut verenpaine (45 %) ja korkea triglyseri-
dipitoisuus (35 %). Sekä lihavuus että monirakku-
lainen munasarjaoireyhtymä lisäävät metabolisen 
oireyhtymän riskiä toisistaan riippumatta. Niinpä 
PCOS-naisilla, joilla todettiin metabolinen oireyh-
tymä, oli keskimäärin korkeampi painoindeksi. 
Painoindeksin noustessa 25:sta yli 30 kg:aan/m2, 
metabolisen oireyhtymän insidenssi kasvoi kuu-
sinkertaiseksi (18). Verrattuna naisiin, joilla oli 
pelkkä monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, 
molemmista oireyhtymistä kärsivillä naisilla to-
dettiin selkeämpiä merkkejä heikentyneestä insu-
liiniherkkyydestä, kuten korkeampi painoindeksi, 
epäsäännöllisemmat kuukautiset, pahempi hype-
randrogenismi, matalampi SHBG ja kaksi kertaa 
useammin acanthosis nigricans -tyyppisiä iho-oi-
reita (50 % vs. 23 %) (18). Korkeampi LDL-ko-
lesterolitaso ja matalampi kokonaiskolesterolin 
ja HDL-kolesterolin suhde ovat myös tyypillisiä 
löydöksiä PCOS-naisilla (21).

Monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään
liittyvät muut metaboliset riskit
PCOS-naisilla on todettu koholla olevia ”herkän” 
C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja interleukiini-6:n 
arvoja pitkäaikaisen tulehduksen merkkinä sekä li-
sääntynyt plasminogeeni-aktivaattori-inhibiittorin 
(PAI-1) aktiivisuus fi brinolyysin häiriön merkkinä 
(22, 23). Näiden muutosten tiedetään altistavan 
sydän- ja verisuonisairauksille (24). 

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ja 
diabetes
Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä näyttää 
lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jo 
nuorella iällä (riski kaksin-viisinkertainen), ja lähi-
sukulaisilla esiintyy myös enemmän tyypin 2 diabe-
testa (9). Noin 30–40 prosentilla naisista, joilla on 
monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, todetaan 
heikentynyt sokerinsietokyky, ja joka kymmenes 
sairastuu tyypin 2 diabetekseen neljäänkymme-
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neen ikävuoteen mennessä (25). 
PCOS-naisilla sokerinsietokyky 
huononee nopeasti. Australialaises-
sa tutkimuksessa seurattiin 67:ää 
PCOS-naista (lähtöikä keskimää-
rin 37,5 vuotta, painoindeksi 29 
kg/m2) kuuden vuoden ajan. Nor-
maali sokerinsietokyky muuttui 
heikentyneeksi sokerinsietokyvyksi 9 prosentilla 
(2,2 %/vuosi) ja diabetekseksi 8 prosentilla (2,2 
%/ vuosi); seurannan aikana diabetes kehittyi yli 
puolelle niistä, joilla oli lähtötilanteessa huonon-
tunut sokerinsietokyky (8,8 %/ vuosi). Naisilla, 
joiden painoindeksi oli yli 30 kg/m2, diabetesriski 
oli kymmenkertainen. Painoindeksin ollessa 25–30 
kg/m2 riski oli edelleen seitsenkertainen normaali-
painoisiin naisiin verrattuna (26). 

Koska näyttää siltä, ettei paastoverensokeri 
riitä tunnistamaan potilaita, joiden riski sairas-
tua diabetekseen on kohonnut (25), tulisi kahden 
tunnin oraalinen sokerirasituskoe tehdä ainakin 
ylipainoisille PCOS-naisille. Tämä tutkimus kertoo 
sekä insuliiniherkkyydestä että sokerinsietokyvystä 
(27). 

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ja 
raskaus 
PCOS-naisilla on todettu lisääntynyt keskenmenon 
riski alkuraskaudessa (30–50 % vs. 10–15 % ver-
rokeilla). Joissakin tutkimuksissa ero häviää, kun 
riski vakioidaan painoindeksin ja lapsettomuu-
den syyn suhteen (28). Syyksi kohonneeseen ris-
kiin on esitetty erilaisia vaihtoehtoja: koholla oleva 
LH-pitoisuus, hyperinsulinemiaan liittyvä koholla 

oleva plasminogeeni-aktivaattori-
I:n taso (endoteelin dysfunktion 
markkeri) tai korkea homokys-
teiinipitoisuus tai näiden erilaiset 
yhdistelmät (29-31). Korkean ho-
mokysteiinipitoisuuden epäillään 
huonontavan ulomman sikiökal-
von verisuonitusta ja sen seurauk-

sena alkion kiinnittymistä. Lisäksi on todettu, että 
PCOS-potilailla kohdun limakalvo tuottaa nor-
maalia vähemmän glykodeliiniä ja insuliininkal-
taista kasvutekijää sitovaa proteiini I:tä (IGFBP-I), 
mikä voi johtua hyperinsulinemiasta (32). Glyko-
deliinin oletetaan moduloivan kohdun limakalvon 
immuunivastetta ja IGFPB-I:n säätelevän adhee-
sioprosessia alkion kiinnittymisen aikana. Matalat 
glykodeliinin ja IGFBP-I:n tasot saattavat lisätä 
keskenmenoriskiä ensimmäisen raskauskolman-
neksen aikana. Glykodeliinin ja IGFBP-I:n nousun 
tai PAI-I:n laskun esimerkiksi laihduttamisen tai 
metformiinihoidon seurauksena on todettu kor-
reloivan matalampaan keskenmenoriskiin PCOS-
naisilla (29, 32).

Raskauden aikana insuliiniherkkyys huono-
nee entisestään ja insuliinin tarve lisääntyy, mikä 
saattaa aiheuttaa haiman beetasolujen väsymistä 
ja sen seurauksena raskaus- eli gestaatiodiabetesta 
(GDM). Veren insuliinirunsaus ja insuliiniresistens-
si ennen raskautta altistavat raskausdiabetekselle, 
ja PCOS-naisilla onkin todettu eri tutkimuksissa 
kolmin- ja jopa kymmenkertainen (20–41 % vs. 
3–9 % verrokeilla) raskausdiabeteksen riski verrat-
tuna normaaliin väestöön (33, 34). Ylipaino (pai-
noindeksi yli 25 kg/m2) oli tärkein ennustetekijä 

Kuva 1. Monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän (PCOS) terveydelliset vaikutukset.
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(riskikerroin 5,1) ja monirakkulainen munasarja-
oireyhtymä oli toiseksi tärkein ennustetekijä (riski-
kerroin 2,1) (34). Aikaisemmin raskausdiabeteksen 
sairastaneilla naisilla on korkeampi riski sairastua 
monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään (40 %:
lla vs. 3–17 %:lla), ja heillä esiintyy merkitsevästi 
useammin runsaskarvaisuutta ja kuukautishäiriöi-
tä kuin verrokeilla (35, 36). Toisaalta tutkimuksis-
sa, joissa ryhmät on tarkasti vakioitu iän ja painon 
suhteen, riski sairastua raskausdiabetekseen ei ollut 
suurentunut PCOS-naisilla verrattuna verrokkiryh-
mään (37, 38). 

Joissakin tutkimuksissa PCOS-naisilla on myös 
todettu jopa seitsenkertainen riski sairastua ras-
kauden aikaiseen verenpainetautiin ja raskausmyr-
kytykseen verrattuna verrokkeihin (39, 40), mut-
ta toisissa tutkimuksissa vain synnyttämättömyys 
on ollut merkitsevä tekijä (34). Monirakkulaiseen 
munasarjaoireyhtymään ei ole varmasti todettu 
liittyvän suurentunutta ennenaikaisen synnytyksen 
tai sikiön makrosomian vaaraa.

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä 
ja sydän- ja verisuonitautien riski
Vaikka PCOS-naisilla on arvioitu olevan monin-
kertainen riski sairastua iskeemiseen sydäntautiin, 
selkeää näyttöä asiasta ei kuitenkaan ole. Huoli-
matta suuremmista kolesteroli-, triglyseridi- ja ve-
renpainearvoista sekä diabeteksen lisääntyneestä 
esiintyvyydestä PCOS-naisten sairastuvuus sepel-
valtimotautiin ja sydänkuolleisuus ei ole lainkaan 
tai on vain lievästi suurentunut (riskikerroin 1,5) 
muuhun väestöön verrattuna (41, 42). Toisaal-
ta aivoverisuonisairauksia (riskikerroin 2,8) ja 
diabetekseen liittyviä komplikaatioita (6 vs. 1,7 
odotettua) ilmenee kuitenkin enemmän (41, 43). 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa yli 45-vuotiailta 
PCOS-naisilta löytyi kaulavaltimoista, sepelvalti-
moista ja aortan alueelta enemmän ja laajemmalle 
levinneitä plakkeja kuin verrokeilta (44, 45). Laa-
joja, hyvin kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan 
kuitenkin vielä arvioimaan PCOS-naisten todel-
lista riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. 
Monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään liit-
tyvät mahdolliset terveydelliset riskit on esitetty 
kuvassa 1 (s. 20).

Mitä tehdä?
Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ei siis 
ole pelkästään ikävien gynekologisten ongelmien, 
kuten kuukautishäiriöiden, liikakarvoituksen ja 
lapsettomuuden aiheuttaja, vaan oireyhtymällä 
näyttää olevan lisäksi vakavia terveydellisiä seu-
rauksia. Koska oireyhtymä saa alkunsa jo murros-
iässä, gynekologisten oireiden perusteella voidaan 
periaatteessa löytää riskiryhmään kuuluvia naisia 
jo varhaisessa vaiheessa. Kannattaa huomioida eri-
tyisesti ne nuoret, joilla kierto ei säännöllisty ja 
jotka lihovat nopeasti keskivartalopainotteisesti, 
samoin kuin ne ylipainoiset naiset, joilla on pitkä 
kuukautiskierto ja miestyyppistä karvoitusta (9). 
Heiltä on syytä määrittää säännöllisesti 1–2 vuoden 
välein rasva-arvot, verenpaine ja veren glukoosin 
paastoarvo. Paastoarvon määrittämisen lisäksi tai 
sen vaihtoehtona tulee tehdä kahden tunnin oraa-
linen glukoosirasituskoe painoindeksin ylittäessä 
25 kg/m2. 

Monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän hoi-
dossa pyritään parantamaan insuliiniherkkyyttä. 
Keskeisiä tekijöitä ennusteen kannalta ovat yli-
painon ja tupakoinnin välttäminen sekä liikunta. 
Kohtuullinen liikunta sinällään parantaa insuliini-
resistenssiä ja viiden prosentin painon lasku riittää 
usein palauttamaan ovulaation. Taustalla oleva 
mekanismi on todennäköisimmin keskivartaloliha-
vuuden väheneminen alle tietyn kriittisen pisteen, 
jolloin insuliiniherkkyys paranee. Lisäksi vähäras-
vainen, runsaasti hiilihydraatteja ja kuituja sisältä-
vä ruokavalio parantaa sokerinsietokykyä ja insu-
liiniherkkyyttä. Insuliinin vaikutusta parantavista 
lääkkeistä, esimerkiksi metformiinista ja glitatso-
neista, on todettu olevan apua myös gynekologisten 
häiriöiden, kuten ovulaation puuttumisen hoidos-
sa, ja mahdollisesti alkuraskauden keskenmenojen 
ehkäisyssä. Ne parantavat veren rasvatasapainoa ja 
laskevat verenpainetta ja CRP:n tasoa, mutta nii-
den merkityksestä metabolisten komplikaatioiden 
ehkäisyssä ei ole vielä riittävästi tietoa.

• Laure Morin-Papunen
LT, naistentautien ja synnytysten sekä 
gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri
Naistentautien ja synnytysklinikka
PL 24
90029 OYS
lmp@cc.oulu.fi 
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Tarkennus
Tärkeä prosenttiluku oli pudonnut pois Diabetes ja lääkäri -lehden numerosta 1/2006 Ajankohtaista-
palstalta (sivu 4). Kun huomioon otettiin sekä tyypin 2 diabetes  että sen esiasteet, 42 prosentilla 
45–74-vuotiaista miehistä ja 33 prosentilla saman ikäisistä naisista todettiin jonkinasteinen glukoosi-
aineenvaihdunnan häiriö. Luku 33 oli siis jäänyt epähuomiossa pois. Yleisyysluvut ovat peräisin Tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeen (Dehkon 2D-hanke) lähtötilannetta selvitelleestä 
väestötutkimuksesta. 
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Palkittuja
• Professori Marja-Riitta Taskinen Helsingin yliopistosta on saanut arvostetun Esko Nikkilä -palkin-
non. Hän on toinen suomalainen, jolle palkinto on myönnetty. Taskisen tutkimukset ovat tuottaneet 
merkittäviä havaintoja muun muassa HDL-kolesterolin ja muidenkin lipoproteiinien aineenvaihdun-
nasta. Tutkimustulokset ovat tuoneet lisävalaistusta erityisesti nihin tekijöihin, joiden vuoksi diabee-
tikoiden vaara sairastua sepelvaltimotautiin on suurentunut.
Palkinnonsaajan valitsee Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen sisätautilääkärien yhdis-
tyksen ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä toimikunta. Palkinto jaetaan 
joka toinen vuosi kansainvälisesti tunnetulle sisätautialan tutkijalle.  
 
• Suomen sisätautilääkärien yhdistyksen Pro Medicina Interna -palkinnon on saanut professori Ta-
pani Rönnemaa Turun yliopistosta. Rönnemaa tunnetaan asioihin perusteellisesti perehtyvänä, sisä-
taudit laaja-alaisesti hallitsevana tutkijana, kliinikkona ja opettajana. Pro Medicina Interna -palkinto 
on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1998, ja se jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena sisä-
tautien alalla tehdystä merkittävästä työstä.

• Lundin yliopiston diabetesohjelman vuoden 2005 palkinto on myönnetty tutkimusprofessori Outi 
Vaaralalle. Palkintosumma on 50 000 kruunua. Vaarala työskentelee Kansanterveyslaitoksen virus-
tautien ja immunologian osastolla, ja hän on tutkinut erityisesti niitä ympäristötekijöitä ja tautime-
kanismeja, jotka johtavat tyypin 1 diabeteksen syntyyn. Vaarala on osoittanut, että nimenomaan 
lehmänmaidon insuliini aiheuttaa insuliiniin sitoutuvien vasta-aineiden ilmaantumisen lapsen vereen. 
Hänen tutkimushypoteesinsä mukaan diabetekseen sairastuvien lasten suoliston puolustusjärjestel-
män poikkeava toiminta voi johtaa insuliinivasteen säätelyhäiriöön ja diabetekseen.
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Diabeetikko-oppilaan koulupäivän turvallinen 
sujuminen edellyttää diabetekseen liittyvien toi-
mien vastuukysymyksistä sopimista. Sosiaali- ja 
terveysministeriön tuoreilla ohjeilla halutaan 
yhtenäistää ja kehittää diabeteksen lääkehoitoa 
koulupäivän aikana. 

Antaisitko 8-vuotiaan määritellä insuliiniannok-
sesi, arvioida ruoka-annoksesi hiilihydraattien 
määrän tai pitää huolen, että muistat tankata yli-
määräisen välipalan kesken liikuntasuorituksen? 
Diabetesliittoon tulee säännöllisesti vanhempien 
yhteydenottoja, joissa he kertovat tilanteista, jois-
sa vastuu lapsen diabeteksen hoidosta on jäänyt 
yksin pienen koululaisen harteille tai vastuukysy-
mysten määrittelyssä on ajauduttu umpikujaan. 
Ongelmien ratkaisemiseksi kouluissa on toistuvasti 
vedottu lapseen: hänen odotetaan ilman aikuisen 
apua vastaavan diabetekseen liittyvistä toimista. 
Epätavallista ei myöskään ole, että lapsen diabe-
teksen hoidon kannalta kaikkein parhaimmasta 
ja tarkoituksenmukaisimmasta hoitomuodosta tai 
siihen siirtymisestä joudutaan luopumaan, koska 
koulupäivän ajaksi ei löydy aikuisen tukea hoidon 
toteuttamiseen. Tällaisia hoitomuotoja ovat esi-
merkiksi monipistos- ja pumppuhoito. 

Aikuinen turvaa hoidon 
onnistumisen
Diabeetikkokoululainen tarvitsee 
aikuisen valvontaa esimerkiksi ve-
rensokerin mittaamisessa ja sen 
varmistamisessa, että ateriat ja tar-
vittavat välipalat tulevat syödyiksi. 
Lapsi tarvitsee apua myös hiilihyd-
raattien arvioinnissa ja mahdolli-
sesti insuliiniannoksesta päättämi-
sessä sekä insuliinin pistämisessä. 

Jokainen oppii pistämään, mutta lapset oppivat 
eri tahdissa. Vaikka lapsi teknisesti hallitsisikin 
verensokerin mittaamisen ja insuliinin pistämisen, 
aikuista tarvitaan koulupäivän aikana seuraamaan 
diabeetikkolapsen vointia. Vastuu lapsen turvalli-
suudesta on aikuisella.

Siihen nähden, että diabeteksen hoito myös 
koulupäivän aikana on monien eri asioiden järjes-
telmällistä yhteensovittamista, hoidon vastuukysy-
mykset on onneksi saatu usein ratkaistua. Lähtö-
kohtana tulisi olla, että lapset ovat paikkakunnasta 
riippumatta yhdenvertaisessa asemassa ja että vas-
tuussa olevat aikuiset saavat systemaattisesti riittä-
vät tiedot ja tuen hoitoa varten. Informaatio lievit-
tää vastuuseen liittyvää pelkoa: mitä laiminlyönti 
konkreettisesti vaikuttaa lapsen terveyteen ja miten 
sen akuutit seuraamukset ovat korjattavissa.

Lainsäädännössä niukasti ohjeita
Vastuukysymysten ratkaisemisessa on ollut ongel-
mana selkeiden ohjeiden puute. Yksiselitteistä ju-
ridista vastausta siihen, kenellä on vastuu lapsen 
diabeteksen hoidosta koulupäivän aikana, ei ny-
kyisessä lainsäädännössä ole. Lääkehoidon toteut-
tamisesta on useita terveydenhuollon säännöksiä, 
joista diabeetikko-oppilaan kannalta oleellisimpia 
ovat kansanterveyslaki sekä laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista. Vastauksia löytyy myös perusope-
tuslaista.

Sosiaali- ja terveysministeriö 
julkaisi helmikuussa 2006 valta-
kunnallisen oppaan lääkehoidon 
toteuttamisesta julkisissa ja yksi-
tyisissä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimintayksiköissä. Oppaassa 
on ohjeita myös niitä toimintaym-
päristöjä varten, joissa ei tyypilli-
sesti toteuteta lääkehoitoa. Tällai-
nen toimintaympäristö on muun 

Kenellä on vastuu diabeteksen 
STM:ltä selventävät ohjeet

• Riitta Koivuneva

hoidosta koulupäivän aikana?

   
 Lääkehoidon ohjeet 

ulottuvat diabeteksen 
osalta lääkityksestä 
oppilaan ateriointiin 

ja hiilihydraattien 
arviointiin.
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muassa koulu. Opas on julkaistu painettuna ja 
sen pdf-versio on saatavissa internetistä osoittees-
ta www.stm.fi  > Julkaisut. Opas on luonteeltaan 
ohjeellinen, ja se selventää koululle kuuluvaa vas-
tuuta. Lääkehoidon ohjeet ulottuvat diabeteksen 
osalta lääkityksestä oppilaan ateriointiin ja hiili-
hydraattien arviointiin.

Kouluun lääkehoitosuunnitelma
Lääkehoidon toteuttaminen koulussa perustuu so-
siaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan lää-
kehoitosuunnitelmaan. Vuosittain tarkistettavan 
suunnitelman laatimiseen osallis-
tuvat yhteistyössä koulun johto, 
koulun lääketieteellisestä toimin-
nasta vastaava lääkäri ja kaikki, 
jotka koulussa toteuttavat lääke-
hoitoa. Suunnitelmaan kirjataan 
yksityiskohtaisesti lääkehoidon 
kannalta oleelliset asiat, prosessit 
eri vaiheineen, toimijat ja vastuut. Suunnitelmaan 
kuuluu myös arviointi ja seuranta. Niiden avulla 
on tarkoitus kehittää suunnitelmallisesti koulussa 
toteutettavaa lääkehoitoa. Suunnitelman laatimista 
ja toteuttamista valvoo lääninhallitus.

Kuka pistää insuliinin koulussa?
Vanhempien vastuulla on antaa insuliinin pistämi-
sestä vastaavalle aikuiselle selvät ohjeet insuliinin 
annostelusta koulupäivän aikana. Insuliinin pistä-
minen ei ole lapsen vastuulla. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön ohjeiden mukaan insuliinin antami-
sesta koulupäivän aikana vastaa koulun nimeämä 
työntekijä. Myös henkilö, joka ei ole saanut lää-
kehoitoon peruskoulutusta, kuten kouluavustaja, 
voi pistää insuliinin saatuaan riittävän lisäkoulu-
tuksen. Perusopetuslaki ei velvoita opettajaa pis-
tämään insuliinia. Lisäkoulutuksen antamisesta 
vastaa lapsen diabetesta hoitava lääkäri. Pistoksen 
antajalla on oltava diabeetikkolasta hoitavan lää-
kärin kirjallinen lupa insuliinin pistämiseen. Luvan 
voi saada vasta lääkärin varmistuttua siitä, että 
pistäjä hallitsee taidon. Pistoksen antaja vastaa 
omasta toiminnastaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet painotta-
vat vanhempien, lapsen diabeteksen hoidosta vas-
taavan terveydenhuollon yksikön ja koulun välistä 
yhteistyötä, jotta tilanne saadaan kunkin lapsen 
kannalta optimaaliseksi.

Opettaja esimerkkinä
Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistu-
misen edellyttämä oppilashuolto. Oppilashuolto 
on koululaisen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä ja ylläpitämistä. Hyvä oppilashuolto 

edellyttää moniammatillista yhteis-
työtä, jossa on mukana myös kou-
luterveydenhuolto. Erityistä tukea 
tarvitsevalla oppilaalla on oikeus 
saada tarvittaessa koulunkäynti-
avustaja.

Perusopetuslain mukaan ope-
tuksen tavoitteena on tukea oppi-

laiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. Pieni koululainen odot-
taa opettajan hyväksyvän hänet sellaisena kuin 
hän on. Se, millä tavalla opettaja suhtautuu dia-
betekseen liittyviin erityisjärjestelyihin, vaikuttaa 
välittömästi lapseen. Suhtautumisellaan opettaja 
lähettää lapselle piiloviestin siitä, miten tärkeä op-
pilas hänelle on. 

• Riitta Koivuneva
YTM, sosiaali- ja terveyspoliittinen sihteeri
Diabetesliitto
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
riitta.koivuneva@diabetes.fi 

Lähde:

• Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon 
toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. STM, Oppaita 
2005:32.
• Pdf: www.stm.fi :80/Resource.phx/vastt/tervh/thindex.htx 

   
 Pieni koululainen odottaa 

opettajan hyväksyvän 
hänet sellaisena 

kuin hän on.
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Diabetesta sairastavaa lasta varten on tehtävä 
joitakin erityisjärjestelyjä, kun lapsi siirtyy päivä-
hoitoon tai kouluun. Lapsen ikä ja hoitomuoto 
määräävät järjestelyjen luonteen ja laajuuden. 
        Diabetes ja lääkäri -lehti pyysi Seinäjoen 
keskussairaalan lasten poliklinikassa toimivalta 
diabetestyöryhmältä kuvausta siitä, miten tervey-
denhuollon, perheen, koulun ja päiväkodin yhteis-
työ on heidän alueellaan järjestetty. 

Lapsen sairastuminen diabetekseen on vanhemmil-
le aluksi sokki, ja sopeutuminen uuteen tilantee-
seen vaatii aikaa. Ensimmäisinä tunteina sairauden 
toteamisen jälkeen vanhempien silmien ohi kiitää 
lapsen koko elämä: mennyt ja tuleva odotusajas-
ta elämän päättymiseen saakka. Tässä tilanteessa 
mietitään uhmaiät, päivähoito, koulut, seuruste-
lut, armeija, opiskelut, muutot, itsenäistymiset, 
parisuhteet, raskaudet, synnytykset ja niin edelleen. 
Vanhemmat käyvät mielessään läpi ne toiveet ja 
odotukset, joita tälle lapselle on asetettu. Vanhem-
pia painaa ehkä pettymys, etteivät he ole pystyneet 
saamaan tervettä lasta, ja he miettivät, mistä kai-
kesta heidän ja heidän lapsensa pitää luopua. Tästä 
alkaa asian työstäminen. Hiljalleen perhe pääsee 
kiinni nykyhetkeen ja diabeteksen hoidon opette-
luun, puuduttavaan ja kuitenkin niin turvalliseen 
arkeen rutiineineen. 

Seinäjoen keskussairaalan las-
ten poliklinikassa toimii diabetes-
työryhmä, joka omalta osaltaan 
auttaa, opettaa, kuuntelee ja kulkee 
vierellä. Vuosien varrella työryhmä 
on kehittänyt erilaisia toimintata-
poja, joilla yritetään edesauttaa 

Hyvä käytäntö

Terveydenhuollon yhteistyö 
päiväkodin ja koulun kanssa

• Tarja Grönlund

Seinäjoen keskussairaalan alueella

perheen, päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon 
välistä yhteistyötä. 

 
Innostava ja ideoiva
diabetestyöryhmä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntainliit-
toon kuuluu 26 kuntaa. Etäisyys Seinäjoen keskus-
sairaalasta sairaanhoitopiirin kuntiin on enimmil-
lään runsas sata kilometriä, joten Seinäjoki on jo-
takuinkin alueen keskipisteessä. Sairaanhoitopiirin 
alueella on 195 000 asukasta, joista alle 16-vuotiai-
ta on 38 000 (tilastokeskus 31.12.2004).

Diabetespoliklinikassa on kirjoilla runsas 200 
asiakasta. Vuosittain sairastuu keskimäärin 25 
lasta. Vuonna 2005 uusia diagnooseja tehtiin 23: 
sairastuneista kahdeksan oli alle kouluikäisiä, kah-
deksan ala-asteen koulua käyviä ja seitsemän ylä-
asteikäisiä.

Diabetestyöryhmään kuuluu kaksi lääkäriä, 
psykologi, ravitsemussuunnittelija, sosiaalityön-
tekijä-perheterapeutti, kolme diabeteshoitajaa ja 
kuntoutusohjaaja. Lisäksi kerran kuukaudessa las-
ten- ja nuorisopsykiatrian konsultaatiopoliklinikan 
työryhmä käy vaihtamassa tietoja diabetestyöryh-
män kanssa. Innostava ja ideoiva työryhmä saa 
aikaan monenlaista diabeetikkolasten perheiden 
elämää helpottavaa toimintaa.

Kuntoutusohjaajien ammattikunta on aikoi-
naan perustettu ylläpitämään ja kehittämään 

sairaalan, perheen ja muiden yh-
teistyökumppaneitten välistä yh-
teistyötä. Yhteistyön edellytykset 
paranevat, jos kuntoutusohjaaja 
lähtee työpaikaltaan maakuntaan 
ja tekee käyntejä koteihin, koului-
hin ja hoitopaikkoihin sekä järjes-
tää erilaisia tapahtumia sairaalassa 

   
 Hyvä yhteistyö ja 
luottamukselliset suhteet 

kantavat perhettä ja 
hoitoon liittyviä toimijoita 

pitkälle. 
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tai sen ulkopuolella. Kun ihmiset tapaavat kasvo-
tusten, yhteydenpito on helpompaa ja luontevam-
paa. Hyvä yhteistyö ja luottamukselliset suhteet 
kantavat perhettä ja hoitoon liittyviä toimijoita 
pitkälle. 

Päivähoidon aloittaminen
Kuntoutusohjaaja käy jokaisen hoidossa olevan 
tai kerhossa käyvän lapsen hoitopaikassa sairas-
tumisen alkuvaiheessa. Osa perhepäivähoitajista 
käy sairaalassa opettelemassa diabeteksen hoitoa. 
Perhepäivähoitajan kanssa käydään läpi diabetek-
sen hoitoon liittyviä asioita, kuten verensokerin 
mittaaminen, syöminen, liikunta, insuliinin pistä-
minen sekä matalan verensokerin oireet ja ensiapu. 
Lapsen hoitajat harjoittelevat käytännössä hoito-
toimia. Esimerkiksi pistämiseen on saatava tietty 
rutiini ennen kuin lasta aletaan pistää. 

Tulevien ekaluokkalaisten diabeetikoiden, 
vanhempien, opettajien, keittiöhenkilö-

kunnan ja terveydenhoitajien teemapäivä 
26.4.2005 Seuralassa

Seinäjoen keskussairaalassa

9.00 Tervetuloa!  • Tutustutaan toisiimme
9.15 Välipala 
9.40 • Psykologi Katariina Yrttimaa   
  Keskustelua 
 • Lapsilla liikuntatuokio jumppasalissa   
  tai ulkosalla ilmasta riippuen fysiotera- 
  peuttiopiskelijoiden johdolla. Mukana  
  myös diabeteshoitaja.
 • Maija Sauna-Ahon opastuksella   
  mietitään aterian koostamista
11.15 Lounas
12.00 Ravitsemussuunnittelija Maija Sauna-Aho
 Lapset Ailan ja Marjatan kanssa
13.15 Välipala
13.45 Lääkäri Timo Talvitie • Diabeteshoitaja   
 Aila Talvitie
 Lapsille pelejä, värittämistä ja lukemista
14.45 Elina kertoo kokemuksistaan ekaluokka- 
 laisen äitinä • Keskustelua
15.30 Hyvää kotimatkaa!

Yläasteen aloittavien diabeetikoiden 
teemapäivä

19.4.2005 Seuralassa 
Seinäjoen keskussairaalassa

 8.45 Tervetuloa! • Avaus lääkäri Timo Talvitie
 Tutustuminen
 Kahvi ja välipala
 9.30 Jalkojenhoitaja Virpi Hirvelä
10.15 Nuoret ja lääkäri Timo Talvitie sekä   
 ravitsemussuunnittelija Soili Alanne
 Aikuiset sekä sairaanhoitaja Malla Koski ja  
 koulukuraattori Lasse Keskinen 
11.15 Lounas
12.00 Nuoret sekä sairaanhoitaja Malla Koski ja  
 koulukuraattori Lasse Keskinen • Aikuiset  
 sekä lääkäri Timo Talvitie ja ravitsemus- 
 suunnittelija Soili Alanne
13.00 Lääkeyrityksen puheenvuoro
13.30 Välipala
14.00 Sairaanhoitaja, perheterapeutti Veli-Matti  
 Saarinen •  Keskustelua
15.30 Päivän päätös ja hyvää kotimatkaa!

Kuva 2. Diabetesliitto on äskettäin julkaissut 
täysin uusitut oppaat Diabetes leikki-ikäisellä ja 
Diabetes kouluikäisellä. Oppaat on tarkoitettu 
perhepäivähoitajille sekä päiväkotien ja koulujen 
henkilökunnalle.

Kuva 1. Koulunsa aloittaville, heidän perheilleen ja 
koulujen henkilökunnalle järjestetyn teemapäivän 
ohjelma.

Kuva 3. Yläasteelle siirtyville, heidän perheilleen ja 
koulujen henkilökunnalle järjestetyn teemapäivän 
ohjelma.
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Lasten kanssa työskenteleville annetaan yleistä 
diabetekseen liittyvää valmennusta ja tietoa, mutta 
ohjauksessa huomioidaan myös kunkin lapsen ja 
hänen perheensä yksilöllinen tilanne. Diabeteksen 
hoito muuttuu koko ajan, ja ajoittain tarvitaan 
myös kertausta ja tietojen päivittämistä.

Lapsen hoitoon menoa helpottaa, jos lapsi on 
ennestään tuttu hoitopaikassa. Kun lapsi on en-
nestään tuttu, hoitajien on helpompi tunnistaa ne 
tilanteet, jolloin lapsen verensokeri on laskemas-
sa liian alas. Vanhempien kokemuksia matalien 
verensokereiden tuomista muutoksista ja oireista 
kannattaa kuunnella tarkasti. Reissuvihon pitämi-
nen on suositeltavaa. Tieto ei kulje aina vanhem-
pienkaan välillä, joten vihosta voi tarkistaa päivän 
asioita. 

Kouluavustajat ensimmäistä ja 
toista luokkaa käyvien tukena
Ala-asteen koulua käyvät tarvitsevat normaalisti-
kin paljon opettajan läsnäoloa ja apua koulupäi-
vän aikana. Lisäksi pienet diabeetikot tarvitsevat 
aikuista verensokerin omaseurantaan, insuliini-
annoksen tarkistamiseen, insuliinin pistämiseen ja 
aterian hiilihydraattimäärän arvioimiseen. 

Opettajat kokevat, että uusien insuliinivalmis-
teiden aikana heiltä vaaditaan jälleen lisää. Vastuu 
alkaa olla liian kova. Sen vuoksi ensimmäistä ja 
toista luokkaa käyville diabeetikko-oppilaille on 
haettu henkilökohtaisia avustajia kouluun. Avusta-
jat  ovat saaneet sairaalassa koulutusta diabeteksen 
hoitoon. Kuntoutusohjaaja on osallistunut sairaa-
lan edustajana työsopimuksen laatimiseen, jotta 
velvollisuudet ja vastuut on saatu paperille.

Koulukäynneillä kuntoutusohjaaja kertoo lap-
sen luokalle, opettajalle, avustajalle ja mahdolli-
suuksien mukaan koulun keittäjälle ja terveyden-
hoitajalle diabeteksesta. Hän näyttää heille hoi-
tamiseen liittyvät välineet ja mittaa halukkailta 
verensokerin. Kaikilla on mahdollisuus esittää ky-
symyksiä.  

Koulukäynnin päätteeksi mietitään usein muun 
muassa tulevia uinti- ja lasketteluretkiä sekä niihin 
valmistautumista. Vanhemmat ovat harvoin pai-
kalla lukuun ottamatta kahta ensimmäistä vuo-
siluokkaa. Lapset ajattelevat usein, että koulu on 
heidän juttunsa, eikä siellä tarvita äitiä tai isää.

Yläasteikäisistä jotkut seitsemäsluokkalaiset 
haluavat kuntoutusohjaajan kertomaan luokal-
le diabeteksesta, mutta sitä vanhemmat vain har-

voin. Luokkakaverit ovat heille yleensä ennestään 
tuttuja, ja esiintymisvalmiutta on tullut opiskelun 
myötä. Koulun terveydenhoitaja on ollut toisinaan 
oppilaan tukena näissä tilanteissa.

Teemapäivät koulukkaille
ja yläasteen aloittaville
Jo neljänä vuonna tulevat ensiluokkalaiset vanhem-
pineen sekä lapsen tulevan koulun keittäjä, opetta-
ja, mahdollinen kouluavustaja ja terveydenhoitaja 
sekä iltapäivähoitaja on kutsuttu keväällä yhdeksi 
päiväksi tutustumaan sairaalan diabetestyöryh-
mään ja toisiinsa. Koulunsa aloittavien nimet on 
poimittu sähköisestä potilastietojärjestelmästä. 

Perheille lähetetään teemapäivästä kertova kir-
je, jossa heitä pyydetään ilmoittautumaan puheli-
mitse tai sähköpostilla. Nykyisin vanhemmat saa-
vat valita koulun, ja siksi tiedustellaan myös, mi-
hin kouluun lapsi menee. Kuntoutusohjaaja ottaa 
yhteyttä rehtoriin, emäntään, terveydenhoitajaan 
ja iltapäiväkerhoon kertoakseen teemapäivästä ja 
tarjotakseen yhteistyötä. Osallistujille tarjotaan 
teemapäivänä lounas ja välipalat. Perheet saavat 
päivästä tarvittavat matka- ja erityishoitorahato-
distukset hakemuksineen mukaansa. Osanotto tee-
mapäiviin on ollut lähes sataprosenttista.

Keskussairaalan lääkäri, ravitsemussuunnitte-
lija, psykologi ja diabeteshoitaja jakavat omalta 
osaltaan tietoa diabeteksesta teemapäivän aikana 
(teemapäivän ohjelma, kuva 1, s. 27).  Ensimmäistä 
tai toista luokkaa käyvän diabeetikkolapsen van-
hempi on pyydetty myös kertomaan lapsensa en-
simmäisen kouluvuoden sujumisesta. Diabeteshoi-
tajat laittavat esille erilaista kirjallista materiaa-
lia tutustuttavaksi. Jokaiselle koululle annetaan 
Diabetesliiton julkaisema Diabetes kouluikäisellä 
-opas (kuva 2).

Lapsille on järjestetty teemapäivän ajaksi osit-
tain omaa ohjelmaa. Heidän kanssaan on pienten 
opetustuokioiden lisäksi pelattu lautapelejä, leikit-
ty ulkoleikkejä, piirrelty ja askarreltu. 

Teemapäivän tarkoituksena on ollut lievittää 
koulun aloitukseen kohdistuvia paineita. Vanhem-
mat saavat tietää, kenen hoiviin he lähettävät lap-
sensa syksyllä, ja koulun henkilökunta saa tietoa 
tulevasta. Kokemuksen mukaan päivä on ollut kai-
kille antoisa ja antanut mahdollisuuden nauttia 
huolettomammin edessä olevasta kesästä. 

Yläasteelle siirtyville nuorille on järjestetty oma 
teemapäivänsä (teemapäivän ohjelma, kuva 3). 
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Nuorten lisäksi päivään osallistuvat vanhemmat, 
yläasteen edustaja, keittäjä ja terveydenhoitaja. 

Teemapäivän aikana lääkäri ja ravitsemussuun-
nittelija ovat muun muassa antaneet nuorille teh-
täväksi arvioida pöytäkunnittain hiilihydraatteja 
nuorten suosimista ruuista, kuten pitsoista, ham-
purilaisista ja makeisista. Yhdessä määriä on sitten 
tarkastettu ja laskettu aterioita vastaava insulii-
nimäärä. Koulukuraattori tai psykologi ja diabe-
teshoitaja valmistavat erikseen aikuisia ja nuoria 
tulevaan elämänvaiheeseen. Jalkaterapeutti kertoo 
jalkojen hoitamisesta ja oikeiden jalkineiden valin-
nasta. Joskus yksi tai useampi nuori on kertonut 
teemapäivässä muistojaan yläasteajoilta.

Nuorilla on tarve olla samanlaisia kuin muut-
kin. Kaikilla ei ole muita diabeetikkoja tuttavapii-
rissään. Aluksi teemapäivään osallistuvat nuoret 
katselevat toisiaan varovasti, mutta tilanne lau-
keaa yleensä nopeasti. Iltapäivällä he jo vaihtavat 
kännykän numeroita tai internetin Messenger- ja 
Skype-osoitteita.

Vanhemmilla on vastuu nuorista 18 ikävuo-
teen asti. Nuoret eivät jaksa vastata diabeteksen 
hoidosta ilman vanhempien tukea. Vanhemmilta 
vaatii taitoa olla läsnä ja käytettävissä, tukea ja 
lohduttaa sekä luottaa ja kuunnella. Teemapäivänä 
saatu tieto ja vertaistuki ovat olleet tarpeellisia sekä 
nuorille että vanhemmille.

Diabetestyöryhmän puolesta
• Tarja Grönlund, erikoissairaanhoitaja, 
pitkäaikaissairaiden lasten kuntoutusohjaaja 
Seinäjoen keskussairaala
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki
tarja.gronlund@epshp.fi 

Seinäjoen keskussairaalan lastenpoliklinikan 
diabetestyöryhmä:
•  Timo Talvitie,  lastentautien erikoislääkäri
•  Tarja Laamanen, lastentautien erikoislääkäri
•  Kari Vihriälä, johtava psykologi
•  Soili Alanne, ravitsemussuunnittelija /
 Maija Sauna-aho, ravitsemussuunnittelija
•  Tuula Alhovuori, sosiaalityöntekijä ja   
 perheterapeutti 
•  Malla Koski, diabeteshoitaja
•  Tiina Kultti, diabeteshoitaja
•  Aila Talvitie, diabeteshoitaja / Marjatta Nyrhilä,  
 diabeteshoitaja
• Tarja Grönlund, kuntoutusohjaaja 

Diabeteksen hoidon erityispätevyyden
vaatimukset muuttuivat

Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunta on muuttanut diabeteksen erityispätevyyden vaatimuk-
sia. Endokrinologian suppean spesialiteetin saaneilta ja endokrinologian erikoislääkäritutkinnon 
suorittaneilta vaaditaan 23. elokuuta 2006 päättyvän siirtymäajan jälkeen sama käytännön palve-
lu ja teoreettinen koulutus kuin tähän asti on vaadittu ei-endokrinologierikoislääkäreiltä.

Diabeteksen hoidon erityispätevyys on aiemmin myönnetty hakemuksesta kaikille endokrino-
logian suppean spesialiteetin saaneille sisätauti- ja lastenlääkäreille sekä endokrinologian erikois-
lääkäritutkinnon suorittaneille ilman erillisiä perusteluita. 

Diabeteksen hoidon erityispätevyyden vaatimukset on esitetty yksityiskohtaisesti Suomen Lää-
käriliiton internetsivustolla, www.laakariliitto.fi /koulutus/erityispatevyydet/diabetes.html ja Suo-
men Endokrinologiyhdistyksen sivustolla, www.terveysportti.fi /endokrinologiyhdistys. Lisätietoja 
saa endokrilogiyhdistyksen sihteeriltä Piia Aarnisalolta, piia.aarnisalo@helsinki.fi .
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Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-
man Dehkon suurkatselmuksessa Dehko-päivillä 
900 osallistujaa tutustui kahden päivän aikana eri 
puolilla maata käynnistettyihin diabeteshankkeisiin. 
     – Dehko-päivillä otetaan oppia naapurista; 
miten asiat voidaan tehdä uudella tavalla, kiteytti 
avajaispäivän puheenjohtaja Matti Uusitupa Deh-
ko-päivien idean. 
     Puhujat varoittivat kuulijoita useampaankin 
kertaan hankeväsymyksestä, mutta Tampere-
talon saleissa ja käytävillä siitä ei näkynyt jälkeä-
kään: D2D-hankkeessa alun muutosvastarinta on 
voitettu ja järjestetyt seulonnat ovat paljastaneet, 
että työ on oikean suuntaista. 

Motivaatio diabeteksen hoidon kehittämiseen ja 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn on terveydenhuol-
lossa suurempi kuin koskaan – huolimatta talou-
dellisten voimavarojen niukkuudesta ja henkilö-
kuntapulasta. Lääkäreiden lisäksi monissa paikois-
sa on pulaa nyt jo hoitajistakin. Yksi Dehko-päi-
vien pääpuhujista, hallintoylilääkäri Liisa-Maria 
Voipio-Pulkki Kuntaliitosta toi hankeväsymyksen 
lisäksi esille monia muita uhkakuvia ja käytännön 
ongelmia, joita hoidon kehittämisen tiellä on jo 
lähitulevaisuudessa. Kuntien palvelurakenne on 
myllerryksessä. Se tarkoittaa, että kunnat tekevät 
yhä enemmän yhteistyötä yli kuntarajojen ja että 
palveluita hankitaan kuntalaisille yhä useammin 
ostopalveluina. Erikois- ja perusterveydenhuollon 
raja hämärtyy, ja tehtäviä jaetaan terveydenhuollon 
ammattilaisten kesken uudella tavalla. Esimerkiksi 

• Mervi Pohjalainen

Dehko-päivillä 
 otettiin oppia naapurista
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diabeteksen ehkäisyhankkeissa hoitajilla on suuri 
vastuu, ja Dehko ennakoi siten työtehtävien uudel-
leenjakoa. Kuntien henkilöstön ikääntyminen tuo 
omat haasteensa.

Voipio-Pulkki kaipasi kokousväen joukkoon 
kuntapäättäjiä ja muita, joilla on hallinnollista val-
taa. He tarvitsevat tietoa pystyäkseen ennakoimaan, 
millaisia terveysvaikutuksia päätöksillä on. Voipio-
Pulkki heitti Dehko-päivien osallistujille haasteen, 
että he pitävät huolen siitä, että päättäjät saavat Dia-
betesliiton julkaiseman kuntakansion ja että sen sisäl-
tö käsitellään osallistujien kotikunnissa.

Hän myös korosti, että Dehko-päivien hyvin in-
formoidut osallistujat ovat paljon vartijoina: heillä 
on vastuu esimerkiksi siitä, että kansalliset hoito-
suositukset otetaan käyttöön. Arvostetun kollegan 
esimerkki on yksi tärkeimmistä asioista, joka vai-
kuttaa suositusten käyttöönottoon.

Diabetes maailmalla
aidsia isompi ongelma
Vuonna 2000 maailmassa oli 171 miljoona diabee-
tikkoa, ja vuonna 2030 diabeetikoita arvioidaan ole-
van jo 366 miljoonaa. Kehitysmaissa luvut kasvavat 
nopeimmin, mikä on seurausta  ikärakenteesta ja 
kaupungistumisesta, kertoi professori Nigel Unwin, 

joka kuuluu  Maailman terveysjärjestön WHO:n ja 
Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n yhteiseen Dia-
betes Action Now -hankkeen ohjausryhmään. Hän 
mainitsi myös, että diabetes on maailmalla jo suu-
rempi tappaja kuin aids. 

YK:n ohjelmissa kroonisiin sairauksiin on kiin-
nitetty hyvin vähän tai ei lainkaan huomiota. Ti-
lanteen paikkaamiseksi käynnistettiin lokakuussa 
2003 Diabetes Action Now -hanke edistämään 
maailmankaajuisesti diabeteksen ehkäisyä ja lisää-
mään niin päättäjien kuin muidenkin tietoisuutta 
diabetesongelmasta. Kolmevuotisen hankkeen ovat 
rahoittaneet  Maailman diabetessäätiö (World Dia-
betes Foundation) ja WHO.

Hankkeessa on aloitettu diabeteksen ehkäisyyn 
ja kustannuksiin liittyviä tutkimuksia, ja kuluvan 
vuoden aikana julkaistaan Diabetes Action Online 
-sivusto internetissä. Sivustolla on esimerkkejä hy-
vistä hoitokäytännöistä ja muuta aineistoa diabe-
teksen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen tähtäävän 
päätöksenteon tueksi.

Suomalaisissa terveysohjelmissa
krooniset sairaudet huomioitu hyvin
Suomessa valtiovalta on huomioinut krooniset sai-
raudet erittäin hyvin terveydenhuollon suunnitel-

Historiallinen 
Diabeteksen ehkäisyn sisällyttäminen kansalliseen diabetesohjelmaan oli historiallinen teko: ensim-
mäistä kertaa potilasjärjestö otti aktiivisen roolin sairauden ehkäisemisessä. Valtion sokeritautitoi-
mikunnan mietintö oli luonut perustan diabeetikoiden hoidon kehittämiselle 1970-luvulla. Tyypin 2 
diabetes sai mietinnössä vain vähän huomiota, eikä sen ehkäisyn tarvetta vielä tiedostettu lainkaan. 
Diabeteksen yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin ei liioin tunnettu. Toimikunnan työ oli päättynyt 
mietinnön julkaisemiseen 1976, ja mietinnön pohjalta rakennettu hoito-organisaatio kaipasi vahvis-
tamista ja uudistamista. Diabetesliitto teki 1990-luvulla useita esityksiä sosiaali- ja terveysministeri-
ölle kansallisen diabetesohjelman laatimiseksi. Tautikohtaiset suunnitelmat eivät kuitenkaan olleet 
ministeriön näkökulmasta ajankohtaisia, eivätkä liiton aloitteet ottaneet tulta. 

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n kongressi järjestettiin vuonna 1997 Helsingissä. Tämän 
suururakan jälkeen Diabetesliitossa oli kansallisen diabetesohjelman käynnistämisessä tarvittavaa 
itsetuntoa ja osaamista. Jo hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa Diabeteksen hoidon kehittämis-
ohjelma DHKO täydentyi sairauden ehkäisyyn viittaavalla E-kirjaimella. Syksyllä 1998 puhuttiin 
jo Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmasta DEHKOsta. Se hyväksyttiin kansalliseksi 
diabetesohjelmaksi vuonna 2000. Uuteen vaiheeseen Dehkossa siirryttiin 2003, kun Tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyohjelma vuosille 2003–2010 valmistui ja sen toimeenpanohanke (Dehkon 2D-hanke 
2003–2007) käynnistyi. MP   
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missa, painotti johtaja Tapani Melkas sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. Melkas totesi puheenvuoros-
saan myös, ettei Terveys 2015 -kansanterveysohjel-
man tavoitteita saavuteta, ellei diabeteksen hoidos-
sa ja ehkäisyssä edistytä. Terveys 2015 -ohjelman 
tavoitteita ovat muun muassa työuran pidenty-
minen, terveen eliniän odotteen kasvu, vanhusten 
toimintakyvyn paraneminen ja väestöryhmien ter-
veyserojen kaventaminen.

Dehkon 2D-hanke toi jälleen
alueellisia eroja esiin
Dehkon 2D-hankkeen valtakunnallinen koordi-
naattori, ylilääkäri Timo Saaristo raportoi hank-
keen alussa tehdyn väestötutkimuksen tuloksista 
kokousväelle. Tutkimustulokset on julkaistu Suo-
men Lääkärilehden numerossa 3/2006, ja niistä on 
kerrottu lyhyesti myös Diabetes ja lääkäri -lehden 
Ajankohtaista-palstalla numerossa 1/2006.

Tutkimus vahvisti sen, mitä aavisteltiin: kol-
mensairaanhoitopiirin alueella, Pirkanmaan, Ete-
lä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopii-
reissä tehtyjen seulontojen perusteella taudistaan 
tietämättömiä tyypin 2 diabeetikoita on Suomessa 
suunnilleen saman verran kuin aiemmin diagnosoi-
tuja. Alueelliset erot diagnosoitujen ja diagnosoi-
mattomien suhteessa ovat kuitenkin suuria, ja syitä 
tutkitaan parhaillaan. 

Kansanterveyslaitoksen kehittämä diabetesris-
kin arviointilomake näyttää toimivan hyvin, Saa-
risto totesi. Riskitestin tarkoituksena on seuloa 
ne, joilla vaara sairastua tyypin 2 diabetekseen on 
kohonnut. Lomaketta on jaettu hankealueilla ja 
sen voi täyttää myös internetissä www.diabetes.fi . 
Siellä lomakkeen täyttää useita tuhansia ihmisiä 
kuukausittain.

Tähän mennessä seulontoihin on osallistunut 
hankealueilla yhteensä 100 000–140 000 henkeä. 
Interventiot elintapojen muuttamiseksi eivät ole 
käynnistyneet kuitenkaan yhtä sutjakkaasti kuin 
seulonnat. Dehkon 2D-hanke päättyy vuonna 
2007. Saaristo epäili, että hankeaika on liian lyhyt, 
jotta kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa. Seurantaa aiotaan kuitenkin jatkaa vielä 
hankkeen päättymisen jälkeenkin, lupasi tilaisuu-
den puheenjohtaja, Kansanterveyslaitoksen pää-
johtaja Pekka Puska.  

Dehkosta vauhtia
Outokummun hankkeelle 
Outokummun perusterveydenhuollossa toteutettu 
diabeteshanke oli yksi Dehko-päivillä esitellyistä 
kymmenistä hankkeista. Se käynnistyi pienimuo-
toisesti jo paljon ennen Dehkoa, ja muun muassa 
hoitotasapainoissa tapahtuvaa kehitystä seurattiin 
suhteellisen järjestelmällisesti 1980-luvulta lähtien. 

Dehkosta tuli vientituote 
Suomalainen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma Dehko ja sen ehkäisyohjelman toi-
meenpanohanke (Dehkon 2D-hanke) kiinnostavat ulkomailla. Lukuisat Euroopan maat pitävät niitä 
mallina omille kansallisille diabetesohjelmilleen. Muun muassa Kypros, Slovenia ja Portugali ovat ra-
kentaneet omat diabetesohjelmansa Dehkon tyyliin. Kansallisia diabetesohjelmia on kehitetty Euroo-
passa jo toistakymmentä vuotta, mutta pääosa ohjelmista käsittää vain diabeteksen hoitosuosituksia, 
joissa ei ole esitetty toimia diabetesongelmien ratkaisemiseksi.

Koko ajan kasvavan ulkomaisen kiinnostuksen vuoksi Dehkon 2D-hankkeesta järjestetään Tam-
pereella kansainväliset raportointipäivät 4.–7. kesäkuuta 2006. Tilaisuus on tarkoitettu tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisyä suunnitteleville asiantuntijoille, ja sen osanottajamäärä on rajattu sataan.

Dehko ja Dehkon 2D-hanke ovat näkyvästi esillä IDF:n Euroopan diabetesjärjestön EU:lle suun-
natussa diabetesasiakirjassa. Ne ovat olleet alkuvuodesta 2006 esillä myös Itävallassa EU-puheen-
johtajamaan järjestämässä tyypin 2 diabetesta ja sen ehkäisyä koskeneessa kokouksessa, Portugalin 
diabetologien kokouksessa ja Englannin  diabetesliiton järjestämillä hoitohenkilökunnan koulutus-
päivillä. Nämä Diabetesliiton koordinoimat hankkeet ovat esillä myös Kansainvälisen diabetesliiton 
IDF:n kokouksessa, joka järjestetään joulukuussa Kapkaupungissa.
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Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-
ma Dehko lisäsi innostusta, ja sosiaali- ja terveys-
lautakunta laati keväällä 2002 diabetesstrategian 
paikkakunnalle. Diabeetikoiden hoitotilanne ana-
lysoitiin tuolloin, ja hoidon tavoitteet poimittiin 
Dehkosta. Paikkakunnalle perustettiin diabetestyö-
ryhmä suunnittelemaan ja seuraamaan diabeteksen 
hoitoa.

Terveyskeskuslääkäri Hilkka Tirkkonen lu-
etteli niitä asioita, joissa on tapahtunut muutos 
parempaan Outokummun oman Dehkon käynnis-
tämisen jälkeen: yleinen tietämys diabeteksesta on 
lisääntynyt, hoidossa on alettu kiinnittää huomiota 
kaikkiin sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöihin, 
sairauskertomuksiin on saatu selkeät ohjeistukset 
tiettyjen tilanteiden varalle, diabeetikot kutsutaan 
määräajoin silmänpohjatarkistuksiin, jalkojenhoi-
toon (erityisesti riskijalan tunnistamiseen) on kiin-
nitetty huomiota ja myös ruokavalio-ohjausta on 
parannettu ja painonhallintaryhmiä käynnistetty. 

– Hanke on tuonut meille innostusta ja työn-
iloa. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä on tehty, ja 
meillä on myös tunne, että teemme oikeita asioita, 
Tirkkonen kuvaili.

Vertailu kirittää
hyviin hoitotuloksiin
Erikoislääkäri Tapani Ebeling Oulun yliopistolli-

sesta sairaalasta toi erikoissairaanhoidon näkökul-
man Dehkon arviointiin. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri on yksi viidestä Dehkon 2D-hank-
keeseen osallistuvasta sairaanhoitopiiristä.

Ebelingin mukaan on vaikea arvioida, mikä on 
Dehkon osuutta ja mikä olisi tapahtunut muuten-
kin. Joka tapauksessa Dehko on ollut vahva myö-
tävaikuttaja. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta 
diabeteksen ehkäisyn esiin nostaminen on ollut 
tärkeintä. Muita Dehkon mukanaan tuomia asi-
oita ovat olleet hoidon laatuun liittyvät selvitykset 
sekä hoitoperiaatteiden ja -tavoitteiden määritte-
ly. Timo Vallen diabeetikoiden hoitotasapainoa 
selvittänyt tutkimus ja Dehkoon liittyneet kyselyt 
ovat tuoneet tietoa diabeetikoiden hoidosta ja lisä-      
sairauksien esiintyvyydestä Suomessa. Nämä tiedot 
ovat mahdollistaneet vertailun eri sairaanhoitopii-
rien välillä.

Kuten moni muukin, Ebeling toivoo, että dia-
beteksen hoidon laadun valtakunnallinen seuran-
tajärjestelmä saadaan aikaan. Tarvitaan asetuksiin 
perustuvaa ohjausta ja koordinointia, jotta sähköi-
set terveyskertomukset saadaan yhteensopiviksi ja 
ydintiedot sisältäviksi. 

 

Euroopan lääkelaitoksen (EMEA) yhteydessä toimiva lääkelautakunta on hyväksynyt 
inhaloitavan humaani-insuliinivalmisteen aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Valmis-
te on tarkoitettu potilaille, joille oraalinen lääkehoito ei riitä ja tueksi tarvitaan insuliinia. 
Valmiste on  tarkoitettu myös aikuisten tyypin 1 diabetekseen ihon alle annettavan insulii-
nihoidon lisäksi silloin, kun inhaloitavasta insuliinista saatava hyöty katsotaan mahdolli-
sia haittoja suuremmaksi. Inhaloitavan insuliinivalmisteen kauppanimi on Exubera, ja sitä 
myy Pfi zer.

Myös Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto FDA on hyväksynyt valmisteen.  
USA:ssa valmiste tullee apteekkeihin kesällä ja Suomessakin mahdollisesti jo tämän  
vuoden aikana.

Inhaloitava insuliini sai myyntiluvan EU:n alueella
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Dehko-palkinnon 
vastaanottivat 
Saarijärven kaupungin 
talouspäällikkö Eeva 
Kuusela, joka on 
TerveysPuntarin idean 
äiti, ja ylihoitaja Päivi 
Koikkalainen (vas.).

 

Tampereella järjestetyillä Dehko-
päivillä palkittiin edistyksellisiä 
diabeteksen hoidon ja ehkäisyn 
hankkeita. Suomen Diabetesliiton 
myöntämän 6 000 euron Dehko-
palkinnon sai Saarijärven kaupun-
gin ja Saarijärven-Karstulan terve-
ydenhuollon kuntayhtymän yhtei-
nen nettipäiväkirja TerveysPuntari 
www. 

Dehkon 2D-palkinto, joka 
myönnetään diabeteksen ehkäise-
misessä kunnostautuneille toimi-
joille, jaettiin kahteen 3 000 euron 
tunnustuspalkintoon. Palkitut ovat 
Tampereen Lääkärikeskus Oy:n 
Koskiklinikan työterveyspalvelu ja 
Kauhavan seudun kansanterveys-
työn kuntayhtymä. 

Keskisuomalainen TerveysPun-
tari on maksuton verkkopalvelu, 
jonka tarkoituksena on opastaa ja 
tukea ihmisiä huolehtimaan oma-
toimisesti terveydestään ja hyvin-
voinnistaan henkilökohtaisten net-
tipäiväkirjojen avulla. 

Tampereen Koskiklinikan työ-
terveyshuoltoa raati kiitti muun 
muassa systemaattisesta toiminnan 

Dehko- ja D2D-palkinnot
Saarijärvelle, Tampereelle ja Kauhavalle

kehittämisestä ja suuressa diabetek-
sen vaarassa olevien selkeästi järjes-
tetystä seurannasta ja ohjauksesta. 
Koskiklinikassa käytetään ryhmä-
ohjausta tyypin 2 diabeteksen eh-
käisemisessä, ja ohjauksessa huomi-
oidaan myös perheenjäsenet. 

Kauhavan Dehkon 2D-hanke 
sai palkintoraadilta tunnustusta 
siitä, että Kauhavan kuntayhtymä 
on työskennellyt jo pitkään tyypin 
2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Toi-
mintaa kiitettiin vakuuttavaksi, mo-
nipuoliseksi ja moniammatilliseksi. 

Dehkon 2D-hankkeen palkinto-
raatiin kuuluivat professori Jaakko 
Tuomilehto Helsingin yliopistosta, 
puheenjohtaja Eeva-Liisa Urjanhei-
mo Terveydenhoitajaliitosta ja Deh-
kon pääsihteeri Leena Etu-Seppä lä. 
Dehko-palkintoraatiin kuuluivat 
pro fessori Matti Uusitupa, apulais-
ylilääkäri Ari Aimolahti Helsingin 
terveyskeskuksesta, puheenjohtaja 
Maria Aarne Diabeteshoitajat ry:stä 
sekä toimittaja Kirsti Talsi.

Dehko- ja D2D-palkintoja ta-
voitteli yhteensä 71 hanketta eri 
puolilta Suomea. 

4. uudistettu 
painos

42 euroa 
(sis. toimituskulut, 

toimitetaan 
postiennakolla) 

Diabetes-kirjassa on 20 lukua, 
joista kukin sisältää useita artikkeleita. 
Koko B5, sivuja noin 500. 

Diabetes-kirja
uudistunut erityisesti insuliinihoidon 

 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon  
 osalta

omahoidon tueksi diabeetikoille,  
 heidän omaisilleen ja diabeetikko- 
 lasten vanhemmille

käsikirjaksi lääkäreille, sairaan-  
 hoitajille ja muille ammattilaisille 
 sekä opiskelijoille

sisältää olennaiset tiedot 
 diabeteksesta eri ikäkausina ja 
 elämänvaiheissa

käsittelee kaikki hoidon osa-alueet
tarjoaa käytännöllisiä hoito-ohjeita  

 sekä hoidon psykologiaa
uudistunut ja täydentynyt kuvitus

 Kirjan ovat toimittaneet arvostetut diabetesasiantun-
tijat Pirjo Ilanne-Parikka, Tero Kangas, Eero A. Kaprio 
ja Tapani Rönnemaa.  Kustantajat: Kustannus Oy 
Duodecim ja Diabetesliitto

Lisätietoja ja tilaukset: 
 Diabeteskeskus, 
 p. (03) 2860 111 / materiaalitilaukset
 f. (03) 2860 422
 materiaalitilaukset@diabetes.fi 
Tilaukset internetissä: 
 www.diabetes.fi /aineistot



• näytemäärä 0,3 μl
• mittausaika 5 s
• mittausalue 
 0,6 - 33,3 mmol/l
• automaattinen 
 kalibrointi
• 360 tuloksen muisti
• lämpötilahälytys

-verensokerimittari

Yksinkertaisesti paras

Tamro MedLab Oy 
PL 11, Rajatorpantie 41 B, 01641 Vantaa
Puhelin 020 445 4775
Faksi 020 445 4765
medlab.asiakaspalvelu@tamro.com
www.tamromedlab.com 
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Suomen Voimisteluliitto ja Oulun Voimisteluseura 
ovat lähteneet yhdessä kehittämään toiminta-
muotoja lasten ja aikuisten painonhallintaan 
Oulussa. Voimisteluseurassa on perustettu  
lasten painonhallintaryhmä, aikuisten naisten 
painonhallintaryhmä ja 50+ -ryhmä. Lisäksi on 
aloitettu liikuntastarttiryhmä painonhallintaryh-
mään kuuluvien lasten vanhemmille ja muille 
”vähän liikkuville ja reilun kokoisille” aikuisille. 
Painonhallintaryhmään kuuluvien lasten perheet 
osallistuvat väitöskirjahankkeeseen, jossa selvi-
tetään voimisteluseuran mahdollisuuksia toimia 
lasten painonhallinnan ehkäisyssä ja hoidossa 
yhteistyössä kaupungin terveys- ja liikuntatoimen 
kanssa.

Ylipainoisten lasten määrä on kaksinkertaistunut 
kahdenkymmenen viime vuoden aikana Suomessa. 
Oululaisista 7-vuotiaista lapsista lähes 17 prosent-
tia on ylipainoisia, ja heistä vajaa kolmannes on 
lihavia. Lasten lihavuus on terveysriski, koska liha-
vuuden jatkuessa nuoruus- ja aikuisikään sydän- ja 
verisuonitautien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
sekä aineenvaihduntasairauksien todennäköisyys 
kasvaa. Lasten lihavuus on hälyttävää, koska tyy-
pin 2 diabetesta todetaan yhä nuoremmilla. Li-
havuus aiheuttaa lapsille ongelmia sosiaalisissa 
suhteissa, heikentää lasten elämänlaatua ja lisää 
osaltaan kansantaloudellista kuormitusta.

Kouluterveydenhoitajat seuraavat kouluikäis-
ten lasten painoa pituuspainon avulla. Pituuteen 
suhteutetulla painolla tarkoitetaan 
painoa suhteessa samaa sukupuolta 
olevien samanpituisten lasten kes-
kipainoon. Esimerkiksi 7-vuotias 
123 senttimetriä pitkä poika painaa 
keskimäärin 23,5 kiloa ja saman-
ikäinen tyttö, jonka pituus on 122 
senttimetriä, 23 kiloa. Vastaavasti 

10-vuotias poika, jonka pituus on 140 senttimet-
riä, painaa 32,5 kiloa ja samanikäinen ja -pituinen 
tyttö keskimäärin 33 kiloa. Vyötärönympäryksen 
mittaamiseen ei ole suomalaisille lapsille sopivaa 
asteikkoa.

Vuosina 2005–2006 toteutettava Suomen Voi-
misteluliiton (Svoli) ja Oulun Voimisteluseuran 
(OVoS) kumppanuushanke on mahdollistanut 
voimisteluseurassa eri ikäryhmille tarkoitettujen 
painonhallintaryhmien perustamisen. Kouluter-
veydenhoitajat valitsivat koululaisten terveystar-
kastusten avulla lasten painonhallintaryhmään sel-
laiset 1.–4. luokan oppilaat, joilla oli vähintään 
20 prosenttia ylipainoa. Lapsille annettiin kotiin 
vietäväksi voimisteluseuran tiedote painonhallin-
taryhmän toiminnasta, minkä jälkeen kouluter-
veydenhoitajat soittivat vanhemmille ja kertoivat 
heille lasten painonhallintaryhmästä. Vanhemmat 
päättivät itsenäisesti, osallistuvatko perheet toi-
mintaan ja ottavatko yhteyttä allekirjoittaneeseen 
seuran toimijaan. Syyskuussa 2005 tutkimusryh-
män kooksi oli vakiintunut 10 perhettä ja 12 lasta. 
Ryhmässä on viisi tyttöä ja seitsemän poikaa. Poi-
kien paino vaihtelee 35:stä 64 kiloon ja tyttöjen 40:
stä 67 kiloon.

Hyvää mieltä liikunnasta
Lasten ryhmässä tarjotaan iloisia liikuntakoke-
muksia. Harjoitukset ovat monipuolisia ja sisäl-
tävät eri lajeihin tutustumista, pelejä ja leikkejä. 
Ohjaajana on fysioterapeutti, jonka toiminnan 
periaatteina ovat tasa-arvo ja reilun pelin henki. 
Keinoina liikuntatunneilla käytetään kannustus-

ta, yhteistoiminnallisia ja kontak-
tiharjoituksia sekä erilaisia väli-
neitä. Lapsilla on mahdollisuus 
osallistua tuntien suunnitteluun. 
Lapset tuovat muun muassa mu-
siikkia tunneille, ja heidän ehdo-
tuksiaan toteutetaan eri lajeihin 
tutustuttaessa. Tammikuussa 2006 

Diabeteshoitajat

Voimisteluseura 
tukena lasten painonhallinnassa

• Katri Virtanen

   
 Lapsille ei puhuta 

laihduttamisesta, vaan 
päivittäisen liikunnan 

merkityksestä ja säännölli-
sestä ruokailurytmistä.
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lasten ryhmän toisena ohjaajana 
aloitti päiväkodissa työssä oleva 
lähihoitaja, jolla on Svolin lii-
kuntaleikkikouluohjaajan kou-
lutus. Järjestelyllä seura haluaa 
varmistaa vertaistuen ohjaajille 
sekä monipuolisen näkemyksen 
ja kokemuksen tuntien suunnittelussa.

Tavoitteena on saada lapset pitämään liikun-
nasta ja kannustaa heitä päivittäiseen omaehtoiseen 
liikkumiseen. Lasten kanssa puhutaan välipaloista, 
tehdään karkkipäiväpäätös ja tutustetaan heidät 
lautasmallin mukaisen ruoka-annoksen kokoami-
seen. Lasten ja vanhempien kanssa maistellaan eri-
laisia tuotteita. Lapsille ei puhuta laihduttamisesta, 
vaan päivittäisen liikunnan merkityksestä ja sään-
nöllisestä ruokailurytmistä.

Vanhemmat tapaavat
pukuhuonepalaverissa
Vanhemmat kokoontuvat lasten lii-
kuntatuntien aikana kaksi kertaa 
kuukaudessa. Vanhempien ryhmän 
ohjaajana on tutkija, joka on terve-
ystieteiden opettaja, fysioterapeut-
ti ja Svolin ohjaaja ja kouluttaja. 
Palavereissa keskustelun aiheina 
ovat olleet muun muassa liikunnan 
merkitys terveydelle, ruokailurytmi ja välipalat, 
perheen liikuntatottumukset ja esimerkin vaikutus 
sekä kouluruokailu. Keskustelut on videoitu ana-
lysointia varten. Vanhemmille on tehty teemahaas-
tattelu perheen kotona. Siinä on kartoitettu lasten 
lähiympäristöstä nousevia syitä lasten lihomiseen 
ja perheiden painonhallintaryhmille asettamia toi-
veita. 

Vanhemmille on tehty tyypin 2 diabeteksen ris-
kitesti ja heidän vyötärönympäryksensä on mi-
tattu. Kaikkien tutkimusryhmän perheiden isien 
painoindeksi (body mass index, BMI) oli vähintään 
25, yhdellä yli 30 kg/m2. Vain yhdellä äideistä in-
deksi oli alle 25, muilla lukemat olivat 25–30 ja 
yhdellä äidillä yli 30. Vyötärönympärys ei alittanut 
yhdelläkään äideistä suositusrajaa (88 senttimet-
riä). Ainoastaan yhdellä isistä vyötärönympärys oli 

alle suositusarvon (102 senttimetriä). 
Vain yksi äideistä sai diabeteksen ris-
kipisteitä vähemmän kuin seitsemän. 
Muilla äideillä pisteitä oli 8–13. Isillä 
pisteitä oli 8–18. Lukemat kertovat 
painonhallintaryhmään kuuluvien 
lasten vanhempien ylipainosta.

Mittaustulokset ja haastattelut tukevat ai-
kaisempien tutkimusten havaintoa, että fyysises-
ti passiivisilla vanhemmilla on fyysisesti passiivi-
sia lapsia. Jos lapsi on lihava, perheessä ainakin 
toinen aikuisista tai joku sisaruksista on myös 
lihava. Mallioppiminen on nousemassa mielen-
kiinnon kohteeksi lihavuuden hoidossa ja ennal-
taehkäisyssä. Vanhemmilla on avainasema lasten 
elämäntapamuutosten tukemisessa. He päättävät, 
minkälaista ruokaa kotona on, miten ruokailut 

ajoittuvat ja millaiseksi perheen 
päivärytmi muuten muodostuu. 
Alustavasti näyttää siltä, että per-
heessä viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tapahtuneet psykososiaali-
set muutokset saattavat myös olla 
yhteydessä tutkimusryhmän lasten 
painonnousuun.

Kevään 2006 aikana on tar-
koitus selvittää kouluterveyden-
hoitajien mahdollisuuksia ennal-

taehkäistä ja hoitaa lasten lihavuutta sekä tehdä 
yhteistyötä voimisteluseuran kanssa. Samoin selvi-
tetään voimisteluseurojen kiinnostusta ja resursseja 
toimia lasten lihavuuden ennaltaehkäisyn hyväksi.

Lasten lihavuus lisääntyy, ja se haastaa kou-
luterveydenhuollon, perheet ja kolmannen sekto-
rin toimimaan yhä tiiviimmin ja suunnitellummin 
yhteistyössä. Tällä tutkimuksella avataan polkua 
näiden tahojen yhteistyölle.

• Katri Virtanen
TtM, fysioterapeutti
Oulun yliopisto
Kansanterveystieteen ja 
yleislääketieteen laitos
katri.virtanen@osao.fi  

   
 Vanhemmille on tehty tyy-
pin 2 diabeteksen riskitesti 
ja heidän vyötärönympä-

ryksensä on mitattu.

   
 Lasten lihavuus lisääntyy, 

ja se haastaa koulu-
terveydenhuollon, perheet 

ja kolmannen sektorin 
toimimaan yhä tiiviimmin 

ja suunnitellummin 
yhteistyössä. 
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Lääkäreiden diabetespäivät
22.–23.5.2006 Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikoita hoitavat lääkärit ter-
veyskeskuksissa, työterveyshuollossa, sairaalois-
sa ja yksityissektorilla
Sisältö: MBO:n, tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen 
kokonaisvaltainen hoito ja ohjaus, insuliinin pistä-
minen ja pistosvälineet, seurantatutkimukset, ve-
rensokerin mittaaminen ja hyödyntäminen hoidon 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, ravit-
semuksen ja liikunnan merkitys ja mahdollisuudet, 
esimerkiksi aterioiden hiilihydraattien arviointi ja 
insuliinihoidon yhteensovittaminen, jalkaongelmien 
ehkäisy ja toteaminen, tavallisten jalkaongelmien 
hoito ja hoitoon ohjaaminen, nefropatian ja retino-
patian ehkäisy ja toteaminen
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovaikut-
teiset luennot, ryhmätyöt ja potilasesimerkkien 
käsittely, itsenäinen työskentely
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoi-
tajat, ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja, vieraile-
via asiantuntijoita teeman mukaan
Hinta: Opetus ja materiaali 268 euroa, ruokailut 
64 euroa ja majoitus 48 euroa. Kaikki yhteensä 
380 euroa. Alv 0 %. Koulutuksesta hyväksytään 
diabeteksen hoidon erityispätevyyteen 2 pistet-
tä/päivä. Koulutustilaisuus voidaan hyväksyä 
Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
erikoislääkärikoulutustoimikunnan 12.2.2004 
tekemän päätöksen mukaisesti teoreettiseksi 
koulutukseksi yleislääketieteen, työterveyshuollon, 
sisätautien ja lastentautien erikoisaloille harkinnan 
mukaan.

Diabeetikon hoidon peruskurssit 
syksyllä 2006
28.8.–1.9., 2.–6.10., 6.–10.11., 11.–15.12.
Diabeteskeskus, Tampere

Diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoito tänään
4.–8.9.2006, Lappeenranta  
 
Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
30.10.–1.11.2006 Diabeteskeskus, Tampere

Diabeetikko kuntoutujana UUSI
30.10.–1.11.2006 Diabeteskeskus, Tampere

Diabetesliiton järjestämä 
ammatillinen koulutus
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: koulutus-
sihteeri Annette Mathlin, p. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.
fi /koulutus

Ohjaajakoulutus vuonna 2006: 
Kälviä 29.–31.8.2006 ja 4.–5.10.2006.  
Ilmoittautuminen Satu Kiurulle, p. (03) 2860 253, 
satu.kiuru@diabetes.fi , 
järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry.
Helsinki 13.–15.9.2006 ja 12.–13.10.2006.  
Ilmoittautuminen Mari Väisäselle, 
p. (09) 752 752 60, mari.vaisanen@sydanliitto.fi , 
järjestäjänä Suomen Sydänliitto ry.
Lisätietoja: Outi Himanen, p. (03) 2860 318, 
outi.himanen@diabetes.fi , Tuija Holla,  
p. (09) 7527 5230, tuija.holla@sydanliitto.fi  sekä 
www.diabetes.fi  ja www.sydanliitto.fi 

Ryhmänohjauksen täydennyskoulutuspäivät
8.–9.5.2006, Tampere 
Kohderyhmä: PPP-koulutuksen käyneet painonhal-
lintaryhmän ohjaajat
Tarkempia tietoja sisällöstä ja hinnasta: Satu  
Kiuru, p. (03) 2860 253, satu.kiuru@diabetes.fi 

Koulutusta  

Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille  
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, 
kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sai-
raanhoitajat, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, 
ravitsemusterapeutit ja lääkärit. Työpareittain 
osallistumista suositellaan, mutta yksinkin voi tulla. 
Koulutus soveltuu jo aiemmin painonhallintaryhmiä 
ohjanneille sekä ryhmän ohjausta aloitteleville. 
Sisältö: Lääketieteellinen perusta (metabolinen 
oireyhtymä, painonhallinnan ja elämäntapamuutos-
ten merkitys, lääkehoito), ravitsemuksen perusta 
(painonhallinnan perusteet, syömisen hallinta, 
omien ruokatottumusten pohdinta, laadulliset/mää-
rälliset muutokset), liikunnan perusta (liikunnan 
fyysinen ja psyykkinen merkitys elämänlaadun 
kohentajana, motivoiva aloittaminen, liikunnan ”an-
nostelu”), ryhmänohjauksen perusta (valmentava 
ote ryhmänohjaukseen, ryhmädynamiikan hyödyn-
täminen, ohjaajan rooli ja tehtävät, ryhmämalli)
Koulutusmenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, vuo-
rovaikutteiset luennot, toiminnalliset menetelmät 
ryhmämallia demonstroiden. Oheismateriaalina 
ohjaajan kansio.
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asian-
tuntijat
Kesto: 3 pv + 2 pv. Jaksojen välillä n. 5 viikkoa, 
jona aikana työskennellään itsenäisesti. Koulutus 
sisältää myös käyttäjätunnuksen PPP-KOTI-verkon 
internetsivuille, jossa mahdollisuus muun muassa 
työnohjaukselliseen verkkokeskusteluun koulutuk-
sen jälkeen. 
Hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta järjestetään 
myös tilauskursseina terveydenhuollon organisaati-
oille sopimuksen mukaan.
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 8,50 euroa

kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta

 alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 

 tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 

 koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 25 euroa
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4
euroa ja nuorille 6 euroa)

 diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen

 tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3 euroa

 perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö

 koko A5, 20 sivua

3011 Ruokapelikortit
10 euroa

 HIILARI-HESSU-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa

 pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

 sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeneen

 kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027 Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa

 6–10-vuotiaille lapsille 
 kirja kertoo havainnolli- 

sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille

 koko A4, 20 sivua

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3 euroa

 perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 

 koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.
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■   Ajankohtaista: Diabetesbarometri: Hoito paranee, mutta alueelliset erot liian suuret –   
 myös sosiaaliryhmien väliset erot kasvaneet

■  Pääkirjoitus: Naisen haasteellinen diabetes

■  Diabeteksen hoito raskauden jälkeen

■  Diabeetikon raskauden ehkäisy

■  Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ja metabolinen oireyhtymä – saman taudin ilmentymiä?

■  STM:ltä selventävät ohjeet, Kenellä on vastuu diabeteksen hoidosta koulupäivän aikana?

■  Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa Seinäjoen keskussairaalan alueella

■  Dehko-päivillä otettiin oppia naapurista

■  Diabeteshoitajat: Voimisteluseura tukena lasten painonhallinnassa

■  Koulutusta


