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PÄÄKIRJOITUS

Kuuntelu ja
kuulluksi tuleminen
on välittämistä

Kuva: Jarno Herranen

Jonotin tavaratalon kassalla. Ohi meni pari nelikymppistä naista. Kuulin, kun toinen heistä sanoi: ”No, ei se päässyt tuleen, kun sillä on kilpirauhasen vajaatoiminta”. Toinen
vastasi: ”Aha - joo just”. Äänensävyissä ei ollut häivääkään
ymmärrystä, päinvastoin halveksuntaa. Se satutti. Meillä
on monella vaikeuksia kuvata huonoja hetkiä sairaudesta terveydenhuoltohenkilökunnalle. Jäin miettimään, miten ystävykset käyttäytyvät vajiksen kanssa. Ollaanko lähellä ymmärtäväisiä ja takana halveksuvia. Vai näytetäänkö suoraan, että en ymmärrä - mutta en myöskään välitä.
Olen ollut reilut puoli vuotta äärettömän väsynyt, mikään ei kiinnosta, mikään ei ilahduta. Värit ovat kadonneet,
mikään ei tuo mielihyvää, paitsi suklaa. Elämä on raahautumista päivästä toiseen. Aamulla odottaa, että tulisi ilta,
että pääsisi nukkumaan. Tai monen tunnin päikkärit olisivat paikallaan! Iho kutisee pahasti ja peilistä katsoo surkean näköinen otus vastaan. Onko tuttua? Sain raahattua itseni omalääkärilleni. Hän katsoi lääkitykset, kuunteli oireita. Katsoi sopivatko lääkkeeni toisiinsa. Äkkiä hän huomasi, että olen lopettanut hormonien syönnin keväällä. ”Miksi?”, hän kysyi. Mutisin jotain gynekologista vastatessani.
Naishormoni oli nollassa! Kaikki oireet voisivat johtua siitä.
Syövän jälkeen saatu radioaktiivinen jodi nollasi hormonit
aikoinaan. Sain silloin heti hormonilääkkeet. Nyt olen syönyt taas kolmisen viikkoa naishormoneja ja elämässä näkyy jo valoa. Minulla on loistava omalääkäri!
Sosiaalinen media on nykyään arkipäivää. Ihmiset voivat kertoa siellä salaisimmatkin asiansa. Kilpirauhassairauksien ympärille on perustettu myös monia keskustelufoorumeita ja Facebook-ryhmiä. On hyvä, että sitä kautta
saadaan vertaistukea, voidaan jakaa kokemuksia ja tullaan
kuulluksi. Se vain huolestuttaa, että keskusteluissa annetaan toisinaan seikkaperäisiä ohjeita esimerkiksi lääkean-

nostuksista. Monilla on varmasti tietoa omasta sairaudestaan enemmän kuin lääkäreillä. Jokaisen on kuitenkin tärkeää keskustella aina hoitavan lääkärinsä kanssa, minkä
verran on turvallista säädellä itse lääkityksensä tasoa. Kuka on vastuussa oikeasti, kun joku kokeilee potilastovereiden antamia neuvoja ja sairastuu pahemmin. Sitä kannattaa miettiä!
Sähköinen resepti tulee tänä vuonna koko Suomeen. Aiheesta on lyhyt kirjoitus lehdessä.
Samalla olisi loistava mahdollisuus muokata ne sadat
tietojärjestelmät, joita meistä on terveydenhuollossa, keskustelemaan keskenään. Työ vie toki aikaa. Kuinka helppo
se olisi, että mennessämme lääkäriin, kaikki lääkärit voisivat
lukea koko sairaushistoriamme. Mutta eihän sitä toteuteta.
Päättävät tahot laskevat vain rahoja. Asiantuntijoita, lääkäreitä ja potilaita ei kuunnella. Nyt Espoo teki päätöksen, että ei tule mukaan koko pääkaupunkiseudun kattavaan järjestelmään. Esimerkiksi kilpirauhassyöpä hoidetaan yleensä seuraavasti: leikkaus Espoon Jorvin sairaalassa, jälkiseurannat yleensä Vantaan Peijaksen sairaalassa ja radioaktiivinen hoito Helsingissä sädehoitoklinikalla.
Lehtemme on muuttunut siltä osin, että ”Lukijan sivut”
on jätetty pois. Toki otamme vastaan vielä lukijoilta postia ja sijoitamme sen lehteen. Panostamme ”Hyvä olo”- sivuille jatkossa enemmän. Ilmoituksia lehteen myynyt yritys sanoi irti sopimuksen. Nyt myymme ilmoitukset itse.
Pystymme tarjoamaan niitä myös edullisemmin. Jos sinulla on tiedossa joku, joka haluaisi ilmoittaa lehdessämme, niin ota yhteyttä.
Kevättä kohti ollaan menossa. Nyt on vielä aikaa nauttia talven riemuista!
Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
KILPI 1
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Kilpirauhasen sairaudet
ja MS-tauti
Allasterapiaa Maskun neurologisessa kuntoutuskeksuksessa.

MS-tauti
Multippeliskleroosi on keskushermoston etenevä sairaus. Tautia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Se on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava neurologinen sairaus.
Diagnoosi tehdään tavallisesti noin 20–40-vuotiaana. Sairastuminen alle 16 tai yli 60 vuoden iässä on harvinaista.
MS on yleisempi naisilla kuin miehillä, noin kaksi kolmasosaa sairastuneista on naisia. Diagnoosin varmentamiseksi käytetään aivojen ja selkäytimen magneettikuvausta sekä selkäydinnestetutkimusta.
MS-taudin vaikutus toimintakykyyn voi olla huomattava. Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Noin puolella
sairaus muuttuu eteneväksi parinkymmenen vuoden ku-
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Teksti: Juhani Ruutiainen, neurologian dosentti,
kuntoutusjohtaja Suomen MS-liitto

luessa. Tavallisimmat ensioireet ovat näköhäiriöt ja raajojen tuntohäiriöt. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan
yli puolet sairastavista on ennen aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Eniten arkielämää haittaavat sairauteen liittyvä uupumus, tasapainon epävarmuus ja kävelyvaikeudet.
Noin puolet käyttää säännöllisesti liikunnan apuvälineitä.
Sairaus lyhentää odotettavissa olevaa elämän pituutta keskimäärin 7–10 vuotta.
MS-taudin hoito perustuu itsehoitoon, kuntoutukseen
sekä oireidenmukaisiin ja sairauden kulkua hidastaviin lääkkeisiin. Hoidon aloittaminen mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa on tärkeää sairauden etenemisen kannalta. Tautia sairastavat ovat kansainvälisesti hyvin järjestäytyneitä.
Suomessakin useimmat kuuluvat potilasjärjestöönsä. MS-

liitolla on keskeinen rooli muun muassa kuntoutuksen järjestämisessä julkista terveydenhuoltoa täydentävänä toimintana. MS-tauti tuo mukanaan monenlaisia sopeutumishaasteita. Monioireisen ja etenevän sairauden hoidossa kuntoutuksella on tärkeä tehtävä. MS-liitto tuottaa neurologisia
valtakunnallisia kuntoutuspalveluja Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa ja Aksoni avokuntoutuksen Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen toimipisteistä käsin.

Kilpirauhanen ja MS
MS-tautia sairastavilla voi esiintyä tavallisia kilpirauhasen toimintahäiriöitä. Sairauksien oireet voivat jopa muistuttaa toisiaan. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaan liittyy
monenlaisia neurologisia oireita. Ne voivat olla voimakkaitakin, jos hormoniarvot ovat hyvin poikkeavia ja diagnoosi
myöhästynyt. Yhteiseen taudinkuvaan kuuluvat muun muassa mielialamuutokset, lihasheikkous ja väsymys. Useammin kuin kerran olen löytänyt MS-tautia sairastavalta kilpirauhasen vajaatoiminnan. Tuollaisissa tapauksissa hormonikorvauksen aloittaminen on suuresti parantanut vointia.

MS on autoimmuunisairaus
MS-tauti on aivojen ja selkäytimen autoimmuunisairaus.
Terveen immuunijärjestelmän tehtävä on puolustaa elimistöä tunkeutujilta, esimerkiksi viruksilta. MS-tautiin sairastuneen järjestelmä toimii virheellisesti ja hyökkää hermostoa
vastaan. Tuntemattomasta syystä hermoradoille vahingolliset valkosolut synnyttävät kudostuhoa ja tulehduspesäkkeitä partioidessaan keskushermostossa. Tässä tapahtumassa valkosolut ovat tunnistavinaan aivorakenteissa vieraita rakenteita ja hyökkäävät niitä vastaan. MS-tauti ei ole
perinnöllinen sairaus eikä diagnoosia voida nyt tai tulevaisuudessa tehdä geenitestin perusteella.
Tunnettuja autoimmuunisairauksia ovat muun muassa
nuoruusiän diabetes, haavainen paksusuolen tulehdus, keliakia, nivelreuma, psoriasis ja SLE eli punahukka. Niiden perimmäistä syytä ei tunneta. Taustalla arvellaan olevan epätäydellisesti periytyvä alttius sairastua ja tuntemattomat
ympäristötekijät yhdessä. Monet melko tavalliset virukset
ja bakteerit saattavat johtaa taudin puhkeamiseen. Valkosolujen virhetoiminnan kohdistumisesta riippuu, millaisin
oirein sairaus ilmenee. Esimerkiksi nuoruusiän diabeteksessa
kohteena ovat haiman insuliinia tuottavat saarekkeet. Osa
sairauksista on yleisiä, osa hyvin harvinaisia. Melkein kaikki
ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. Syytä tähän ei tiedetä, mutta hormonaaliset tekijät saattavat vaikuttaa asiaan.

ilmetä. Kilpirauhasen autoimmuunitautiin liittyy valkosolujen vasta-ainetuotanto sen omia rakenteita kohtaan. Noin
1–4 prosentilla suomalaisia löytyy merkitseviä pitoisuuksia
kilpirauhasvasta-aineita. MS-tautia sairastavilla näitä vastaaineita esiintyy enemmän kuin terveillä. Vasta-aineet eivät
välttämättä merkitse sairastumista, mutta mahdollisuus on
suuri. Seuraukset vaihtelevat eri ihmisillä.
Ei ole tavatonta, että samalle henkilölle kehittyy elämänaikaisesti kaksi eri autoimmuunitautia. MS-taudin ja kilpirauhasen toiminnanvajavuuden on raportoitu esiintyvän yhdessä useammin kuin sattuma selittää. Kiistatonta yhteys
niiden välillä ei ole. Vuonna 2012 aiheesta julkaistiin kaksi
uutta tutkimusta ja yksi kirjallisuuskatsaus. Kanadalaisessa
tutkimuksessa havaittiin 4000 MS-tautia sairastavalla kilpirauhasen autoimmuunisairautta yhtä usein kuin 21 000:lla
ikään ja sukupuoleen samankaltaistetulla kontrollihenkilöllä. Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa autoimmuunitaudit olivat MS-taudin yhteydessä yhtä yleisiä kuin muulla
väestöllä. Kilpirauhasen sairaudet eivät kuitenkaan olleet
etsittyjen sairauksien joukossa. Viimeinen sana lienee tällä
hetkellä kattavalla englantilaisella kirjallisuuskatsauksella.
Aiheesta löydettiin 19 tutkimusta. Niiden perusteella kilpirauhasen autoimmuunitaudin riski MS-tautia sairastavilla oli
1,7 kertaa suurempi ja lähisukulaisilla 2,4 kertaa suurempi
kuin muulla väestöllä. Muita MS-tautiin liittyviä autoimmuunitauteja olivat haavainen paksusuolitulehdus ja psoriasis.

MS-lääkkeet ja kilpirauhanen
MS-taudin hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat valkosolujen, siis immuunijärjestelmän kautta. Vaikutusmekanismin takia saattaa kehittyä muita autoimmuunisairauksia. Eräät MS-tautiin käytettävät lääkkeet voivat sairastuttaa kilpirauhasen. Esimerkiksi myyntilupaa odottava Lemtrada (alemtusumabi) aiheuttaa toimintahäiriöitä melkein
20 prosentille käyttäjistä. Lääkkeen käyttöön liittyy sekä
kilpirauhasen vajaa- että liikatoimintaa ja tulehduksiakin.
Myös beetainterferoni, joka on yleisin käytössä oleva MStaudin aktiivisuutta hillitsevä lääke, voi aiheuttaa kilpirauhasen toimintahäiriöitä. MS-taudin hoidossa suositellaankin kilpirauhashormonin tasojen tarkkailemista interferonihoidon aikana.

Kilpirauhasen autoimmuunitauti
Myös kilpirauhasella on oma autoimmuunitautinsa. Sitä kutsutaan autoimmuunityreoidiitiksi. Nimi tulee kilpirauhasen latinankielisestä nimestä thyreoidea. Tavallisin
löydös on lievästi tai kohtalaisesti suurentunut kilpirauhanen, joka on useimmiten aristamaton. Rauhasen toiminta
pysyy usein normaalina mutta liika- tai vajaatoimintaa voi

Kannen kuva: MS-oireisiin kuuluu uupumusta, tasapainon
epävarmuutta ja kävelyvaikeuksia. Maskun neurologinen
kuntoutuskeskus tukee sairastuneita järjestämällä kuntoutusta,
joka tukee sairauden kanssa selviytymistä sekä ohjaa ja motivoi
itsehoitoon.
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Morbus horrible ja sen kaverit
MS ilmoitti tulostaan vuonna 1984. Vasemman puolen
tuntoaisti heikkeni, mutta lääkäriin menin vasta näköhermon tulehduksen takia. Silmälääkäri totesi kaiken viittaavan MS-tautiin. Neurologi etsi syytä oireisiin, ja kun jäin hetkeksi yksin papereiden kanssa, selasin ne läpi. Niissä luki, että epäillään MS-tautia. Isoin kirjaimin todettiin myös, ettei
potilas tiedä mitä etsitään. Muistan vieläkin sen päälle hyökänneen paniikin. Neurologi arvasi heti minut nähtyään, että olin lukenut potilastietoni.
Taudin etenemistä ei voitu ennustaa. Neurologi totesi,
että oireet voivat uusia 2 kuukauden, 2 vuoden tai 20 vuoden päästä. Silloin ei vielä ollut tarjolla nykyisiä lääkkeitä. Ainoana neuvona oli vältellä tulehduksia, hoidattaa hampaat
ja antaa flunssan parantua kunnolla ennen töihin paluuta.
Terveellinen ravinto ja liikunta olisivat myös suositeltavia.
Vieläkin muistelen pitkiä kävelyretkiä, vuodenaikojen
vaihtelua tutun reitin varrella. Taistelu MS-tautia vastaan
teki minusta kuntosalin suurkuluttajan.
Vuosituhannen vaihteessa sain Basedowin taudin, joka
johti hurjaan kilpirauhasen liikatoimintaan ja silmäoireisiin. Liikatoiminta romahdutti kunnon, enkä jaksanut edes
kävellä varaamaan kuntosaliaikaa. Sain silmäoireisiin useita kortisonipulsseja ja 1,5 vuoden ajan kortisonitabletteja.
Niiden voimalla valvoin yöt ja touhusin päivät. Tyrazol-lääkitys ei purrut, joten vuonna 2001 kilpirauhanen poistettiin
ja aloin elää tablettipurkista saatavalla tyroksiinilla.

MS:n vakavammat oireet alkoivat vuonna 2004. Olin
luullut vuosien mittaan sopeutuneeni sen uhkaan. Kun virallinen diagnoosi tuli, mietin pitkään Hamletin tavoin ollako vai eikö olla?
Mutta ei kahta ilman kolmatta, Addisonin tauti liittyi joukkoon. Vuoden 2007 lopulla minuun iski uskomaton väsymys, silmät olivat arat valolle, kaikki nivelet kipeät ja käsivarsiin oli piirtynyt ruskeita viiruja. 16 ja lopulta 18 tunnin
yöunet eivät vielä ajaneet vastaanotolle, vaikka ehkä olisi pitänyt. Hakeuduin lääkäriin kun olin nukkunut yhteen
menoon 27 tuntia.
Lisämunuaisen kuorikerros eritti liian vähän kortisolia.
Se oli kortisonilääkityksen aikana tottunut pääsemään vähemmällä, eikä lääkityksen loputtua enää jaksanut käynnistää omaa tuotantoa. Pienet Hydrocortison-pillerit korjasivat oloa nopeasti. Ensimmäisenä aamuna tuntui upealta kun tyynyn nostaminen ei tehnyt kipeää.
Uutena vivahteena väsymisessä on jonkin lihasryhmän
totaalinen väsymys, johon ei tahdonvoimalla pysty vaikuttamaan. MS on jyrkkä neuvottelija. Kun voimat on jaloista
käytetty loppuun, liike loppuu hetkeksi siihen. Nyt odotan
ja toivon, että viimeisimmän pahenemisvaiheen tuhot alkaisivat parantua. Tänään liikkuminen oli helpompaa kuin
pari päivää sitten. Ehkä toivoa vielä on. Parin viikon päästä
pääsen varmaan taas avantoon uimaan. Se virkistää!
Kirsi Muradjan

Jos haluat keskustella
kilpirauhassairaudestasi…
…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800.
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.

6 KILPI 1

2013

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA
Puheenjohtaja seisoo työntekijän
takana sekä kuvassa että arjen työssä.

Vuosi 2013:
viestintää, vaikuttamista
ja verkostoitumista
Vuosi 2013 alkoi myönteisissä merkeissä. Päärahoittajamme Raha-automaattiyhdistys myönsi 88 prosentin korotuksen yleisavustukseen. Avustus nousi 61 000 eurosta
115 000 euroon. Haimme vielä suurempaa korotusta, koska tavoitteenamme oli kahden uuden työntekijän palkkaaminen. Liitolle myönnetyllä korotuksella voimme palkata yhden työntekijän ja saamme osittain katettua yleisestä hintatason noususta ja alv-korotuksesta johtuvaa peruskulujen kasvua.
Koska liitolla on edessään paljon työtä, tuo toinen kokopäiväinen työntekijä valtavan voimavaran toimintaamme:
voimme tehdä työtämme aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Toivottavasti myös työtehtävien sirpaloituminen vähenee ja aikaa jää paremmin kokonaisuuksien hoitamiseen jo otsikon mukaisestikin viestintään, vaikuttamistyöhön kilpirauhassairaiden aseman paranemiseksi ja verkostoitumiseen yhteistyön kehittämiseksi muiden toimijoiden kanssa.
Uuden työntekijän toimenkuvaan kuuluu muun muassa vertaistukitoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja
koordinointi. Vertaistoiminta on jatkossakin alueellisten yhdistysten toimintaa, mutta liiton työntekijän tehtävänä on

tukea yhdistyksiä kouluttamalla vertaisohjaajia, olemalla
avuksi ryhmien käynnistämisessä ja huolehtimalla toiminnan jatkuvuudesta.
Neuvonta ja ohjaus kilpirauhassairauksissa on aikaisempaa vaativampaa. Liittoon tulevien kontaktien määrä
ei merkittävästi lisääntynyt viime vuonna verrattuna edelliseen vuoteen, mutta vastauksiin käytetty aika kaksinkertaistui. Tiedon jakaminen kilpirauhassairauksista ja tukeminen sairauden kanssa selviämisessä ovat keskeisessä asemassa tulevina vuosina. Neuvontaa ja ohjausta kehittäessämme olemme avoimia myös erilaisille verkossa toteutettaville ratkaisuille.
Kaiken kaikkiaan edessä on vauhdikas ja vaativa vuosi. Teemme toimistolla ja hallituksessa työtä innostuneina,
jotta vuodesta tulisi meidän kaikkien kilpirauhassairaiden
kannalta hyvä.
Asta Tirronen
toiminnanjohtaja
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Suomen Kilpirauhasliitto ry hallitus vuonna 2013
Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Hallituksen varajäsenet:

Kirsti Hänninen, puheenjohtaja, Helsinki
Maija-Liisa Airaksinen, Turku
Timo Huttu, Oulu
Irja Karhu, Vantaa
Ulla Slama, Närpiö
Jaana Toivanen, sihteeri, Seinäjoki
Tanja Väyrynen, varapuheenjohtaja, Hyvinkää

Pirjo Gustafsson, Rusko
Irma Heikkinen, Jyväskylä
Raija Kerttula, Lahti
Marja-Leena Kuusimäki, Oulu
Päivi Paavilainen, Joensuu
Anja Salvas, Urjala

Hallituksen uudet jäsenet Timo Huttu ja Jaana Toivanen vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan vapaaehtoistyöhön kilpirauhassairaiden pariin?
2. Mitkä ovat mielestäsi liiton tärkeimmät lähiajan tavoitteet?
3. Kuka olet ja mistä tulet?

Timo Huttu

Jaana Toivanen

1. Jätin jo kerran kaikki yhdistykset taakseni, mutta vuoden 2009 lopulla kilpparilätyssäni majailleet pari pahkuraa
muuntuivat pahanlaatuisiksi epäillyiksi. Oikeanpuolen lohko poistettiin. Hain silloin netistä lohdutusta olooni, ja satuin Kilpirauhasliiton sivuille. Se johti tähän kuuluisuuteen,
ja tässä sitä nyt ollaan.
2. Saada kilpirauhasen sairauksien hoitokulttuuriin yhtenäisyyttä kaikkien osapuolten kesken. Näkyvyyden lisäämisellä ja muun muassa vertaistuen avulla saadaan luotua
uskottavuutta potilaan omaan olotilaan viitearvona, eikä
pelkästään veriarvoja luuraamalla. Miehiä lisää toimintaan!
3. Äitini synnytti minut keskosena reilun puolivuosisataa sitten tuolla Päätalon maisemissa. Kitumalla olen kasvanut tällaiseksi vajaan parimetriseksi sekatyömieheksi. Oulussa olen asunut 31 vuotta. Autonratissa olen sen oikean
päivätyöni tehnyt. Kaikkia tiellä kulkevia ajoneuvotyyppejä
olen kuskaillut. Markkinoinnin merkonomin verran sivistin
itseäni selkäleikkausten välillä -90 luvun alussa. Nuoruuttani olen kuluttanut kaikkiaan noin kymmenessä eri ammatinlajissa. Nykyisiä eläkepäiviä ja pitämättömiä pekkasia kulutan omakustanteita kirjoitellen.

1. Minulla havaittiin työhöntulotarkastuksessa vuonna
1997 huippukorkea kolesteroliarvo ja sen syytä lähdettiin
tutkimaan. Taustalta löytyi kilpirauhasen vajaatoiminta. Äitini ystävällä todettiin sama vaiva vain puoli vuotta myöhemmin. Hän kertoi minulle pääkaupunkiseudulla toimivasta yhdistyksestä ja menimme yhdessä luennolle, jonka
jälkeen oli syyskokous. Jäimme kokoukseen ja minut valittiin johtokunnan varajäseneksi.
2. Ykköstavoitteena on kilpirauhasvaivoista kärsivien hoitoon pääsyn, oikean diagnoosin ja oikean hoidon sekä riittävän seurannan takaaminen. Tätä mielestäni parhaiten tuetaan tiedottamalla niin valtaväestölle kuin terveydenhoitoalan ammattilaisille, olemalla näkyvillä ja mukana eri tapahtumissa ja kampanjoissa sekä yhteistyöllä eri tahojen
kanssa ja olemalla itse kaikkien tarvitsevien tavoitettavissa.
3. Olen syntyjään helsinkiläinen ja asuin siellä 40 vuotta. Työskentelin IT -alalla projektipäällikkönä, kun vuonna
2009 rakkaus toi minut Seinäjoelle. Nyt olen ihanan kaksi
vuotiaan tytön äiti ja opettelen nykyisessä työssäni uudelle
alalle. Sydäntäni lähellä on yhdistystoiminta ja kuulun myös
Marttoihin, kun vain aika riittäisi enempään. Lisäksi eläinten hyvinvointi sekä luontoa kunnioittavat ja säästävät arvot ovat minulle tärkeitä.
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KOLUMNI
Terveydenhoito
myllerryksessä,
miten se koskettaa
pitkäaikaissairaita
Terveydenhoidon asiat ovat nykyisin esillä julkisuudessa käytävässä keskustelussa. Meneillään on sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jonka linjaratkaisuja odotetaan jo
ensi kesään mennessä. Monet hallintokuviot vilistävät kuvissa ja puheissa. On kuitenkin hyvä pitää kiinni perusasiasta. Eli siitä, että nyt haetaan tukea hallinnoista sille tarpeelliselle kehitykselle, että voimme vahvistaa perusterveydenhoitoa.Terveyskeskuksiin tulee lisätä erikoislääkäreiden
palvelua ja osaamista. Tämä periaate on jo voimassa nykyisessä terveydenhoitolaissa. Käytäntö etsii vielä muotoaan.
Miten hyvin tai vähemmän hyvin terveydenhoitojärjestelmämme toimii, siitä saa kuvan kuuntelemalla pitkäaikaissairaita ihmisiä. Sairauden nopea toteaminen ja oikean
hoidon aloittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämä edellyttää perusterveydenhoidon ja erikoissairaaloiden saumatonta yhteistyötä. Hoitovastuu on omassa terveyskeskuksessa, mutta usein sairaus diagnosoidaan erikoissairaanhoidossa, jonka jälkeen hoito- ja kuntoutusvastuu siirtyy terveyskeskukseen. Kehittämistä tarvitaan vielä paljon. Usein
potilas kokee olevansa kuin byrokratian viidakossa. Nyt sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksessa haetaan selkeyttä hallintoihin. Hallintolaatikoilla pelaaminen ei riitä, vaan
ohjenuoraksi tarvitaan potilaan kokemus. Potilasjärjestöillä tulee olemaan tärkeä rooli tuoda edustamiensa erityisryhmien tarpeet päättäjille sekä eduskuntaan, että kuntiin.
Hallintouudistusten ohella yhä tiukkeneva julkinen talous lisää myös terveydenhoidon myllerrystä. Uudesta tekniikasta haetaan mahdollisuuksia säästöjen löytämiseksi.
Parhaimmillaan esimerkiksi sähköisten palvelujen lisääminen jopa yksittäisissä hoitotapahtumissa saattaakin tuoda
myös potilaiden kokeman hoidon tai palvelun parantumista. Tietotekniikka on hyvä renki, mutta isännän roolia sille
ei voi antaa. Marevan-potilaiden hoidossa on Helsingissä
lähdetty hyödyntämään kännykkäpuhelimien tekstiviestitystä. Oikean lääkitystason löytyminen ja ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa seurantaa. Potilaat käyvät laboratoriokokeissa usein. Nyt menetellään niin, että potilaan ei tarvitse jonotella puhelimessa vastauksia kuulemaan, vaan
tulokset tulevat hänelle tekstiviestinä. Terveyskeskuksissa
marevan-potilaille järjestetään koulutus/ohjaus, jonka tuloksena potilas pystyy itse tulosten perusteella lääkityksen säätelyyn. Terveyskeskuksen ammatti-ihmiset arvioivat huolella myös erilaisten potilaiden edellytykset ottaa
lisävastuuta hoidostaan. Kaikki eivät tähän pysty ja heitä
pitää seurata ja tukea erityisesti.

Omahoito ja itsehoito ovat jo tuttuja käsiteitä pitkäaikaissairaiden ihmisten hoidossa. Tässä yhteydessä monien
mieleen tulee toteamus; ” oman onnensa nojaan”. Näin ei
välttämättä tarvitse olla, jos uusia keinoja tahdotaan löytää siihen, että ihmiset saavat lisää tietoa ja ohjausta ottaakseen vastuuta oman terveytensä vaalimisesta ja sairautensa hoitamisesta. Internetin hyödyntämiselle etsitään tutkimuksin ja kokeilujen kautta uusia mahdollisuuksia kiihtyvällä vauhdilla.
Parhaimmillaan sähköiset palvelut voivat helpottaa ja
nopeuttaa yhteydensaantia lääkäriin ja muuhun terveydenhoidon henkilöstöön. Jotta näitä mahdollisuuksia voitaisiin käyttää potilaiden parhaaksi, tulisi aloittaa siitä, että jokainen potilas tietää, kuka on vastuussa juuri minun
hoidostani ja kehen otan yhteyttä, kun kysyttävää tulee ja
miten pääsen nopeasti hoitoon jos terveydentilassani tapahtuu muutoksia.
Voiko reseptin uusia Internetin kautta, tätäkin pohditaan
ja kokeillaan. Pitkäaikaissairauksien hoidossa käyttöön saadaan yhä tehokkaampia uusia lääkkeitä. Tämä merkitsee
myös ennakoimattomiakin ongelmia eri lääkkeiden yhteiskäytössä ja mahdollisten haittavaikutusten minimoimisessa. Asiantunteva ja tiivis seuranta on välttämätöntä. Olisiko Internet yhteydenpidosta lisätukea?
Ihmiset haluavat tuntea omasta sairaudestaan, sen hoidosta ja paranemisestaan kaiken mahdollisen. He myös
ottavat voimiensa mukaan itse vastuuta. Tietoa etsitään
”googlettamalla”. Vastuullinen potilaan hoito pohjaa kuitenkin hoitavan lääkärin ja muun ammattihenkilön antamaan henkilökohtaiseen tietoon. Internet teknologia voi
viisaasti käytettynä tuoda uusia hyviä lisämahdollisuuksia.
Ihminen, jolle sairaudesta on muodostunut pitkäaikainen elämäntilanne joutuu aina itse suureen vastuuseen
omasta pärjäämisestään ja jäljellä olevan terveyden vaalimisesta. Yhteiskunnan vastuulla on antaa hänelle hyvää
hoitoa ja henkistä tukea. Virallisen terveydenhoidon rinnalla potilasjärjestöt tekevät vapaaehtoisvoimin ja vertaistukea antamalla arvokasta työtä.
Rakel Hiltunen
Kansanedustaja
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Synnynnäinen
kilpirauhasen vajaatoiminta
Teksti: Jukka Kero
Synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta eli synnynnäinen hypotyreoosi ilmenee maailmanlaajuisesti keskimäärin 1:3500:sta vastasyntyneestä. Suomessa syntyy vuosittain noin parikymmentä lasta, joilla todetaan tämä sairaus.
Muusta kuin nimenomaan kilpirauhasen toimintahäiriöstä johtuva synnynnäinen hypotyreoosi (esimerkiksi aivolisäkkeen tai hypotalamuksen häiriö) on erittäin harvinainen

(esiintyvyys noin 1:50 000-100 000) ja liittyy usein muihin
hormonipuutoksiin (panhypopituitarismi).
Jodin puute raskauden aikana on maailmanlaajuisesti
huomattava ohimenevän synnynnäisen hypotyreoosin syy.
Suomen kaltaisissa maissa, joissa jodin saanti on riittävää,
synnynnäinen hypotyreoosi johtuu yleensä (85%) kilpirauhasen kehityshäiriöstä. Tällöin kilpirauhanen joko puuttuu

Kuvassa Turun Yliopistolla, Fysiologian laitoksella toimivan kilpirauhastutkimusryhmän jäsenet vasemmalta: Tutkimusryhmän vetäjä
Jukka Kero, väitöskirjaopiskelija Henriette Undeutsch, tutkijatohtori Christoffer Löf ja lääketieteen opiskelija Paavo Kuosmanen.
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kokonaan tai osittain tai sijaitsee väärässä paikassa. Nämä
tapaukset ovat yleensä yksittäisiä eikä suvussa tiedetä olevan muita tapauksia. Syytä kehityshäiriöstä johtuvaan synnynnäiseen hypotyreoosiin ei tarkkaan tunneta. Kilpirauhasen kehityshäiriön lisäksi noin 15 prosenttia synnynnäisestä hypotyreoosista johtuu kilpirauhasgeenien mutaatioista johtaen kilpirauhashormonien tuotannon häiriöön
eli niin sanottuun dyshormogeneettiseen hypotyreoosiin.
Nämä tapaukset ovat usein periytyviä eli suvussa tai perheessä tunnetaan tällöin muitakin tapauksia. Hormonisynteesin häiriöstä johtuva kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa usein kilpirauhasen liikakasvun eli struuman. Kaiken
kaikkiaan tunnetaan noin 10-20 geeniä, joiden mutaatiot
aiheuttavat synnynnäisen hypotyreoosin. Synnynnäinen
hypotyreoosi voi joskus olla ohimenevä. Syitä ohimenevään hypotyreoosiin voivat olla esimerkiksi äidin kilpirauhasen toimintaa estävät vasta-aineet, kilpirauhaslääkitys
tai jodin puute. Synnynnäisen hypotyreoosin esiintyvyydessä Suomessa on huomattavia alueellisia eroja, ja erityisesti dyshormogeneettistä muotoa tiedetään olevan eniten Etelä-Pohjanmaalla.
Synnynnäistä hypotyreoosia on vaikea tunnistaa oireiden perusteella syntymähetkellä, minkä vuoksi sitä seulotaan länsimaissa kaikilta vastasyntyneiltä mittaamalla napaverestä tai muusta verinäytteestä kilpirauhasen toimintaa
kuvaavat hormonipitoisuudet (TSH ja/tai T4 eli tyroksiini).
Synnynnäistä hypotyreoosia sairastavalla vastasyntyneellä
ei siis välttämättä heti todeta mitään oireita. Toisaalta osalla
sairastavista voi esiintyä tavallisia monista eri syistä johtuvia
oireita ja löydöksiä: esimerkiksi alentunutta lihasjäntevyyttä, pitkittynyttä keltaisuutta, syömisvaikeuksia tai ummetusta. Lisäksi saatetaan havaita iso kieli, napatyrä ja hidastunut
luuston kehitys. Mikäli hypotyreoosia ei heti todeta eikä tyroksiini-korvaushoitoa aloiteta, oireet pahenevat ja lapsen
kasvu sekä erityisesti aivojen kehitys vaarantuu. Täysin hoitamattomana synnynnäinen hypotyreoosi johtaa vaikeaan

kehitysvammaisuuteen ja kasvuhäiriöön eli kretinismiin.
Suomessa synnynnäisen hypotyreoosin seulonta, napaveren TSH-pitoisuutta mittaamalla, alkoi vuonna 1979 ja seulonta on tuottanut erinomaisia tuloksia. Seulan toimimattomuus on hyvin harvinaista. Yksittäisiä syitä seulan toimimattomuuteen saattavat olla esimerkiksi näytteenottoon
tai mittauksiin liittyvät ongelmat ja virheet, mahdollisesti
kaksosraskaudet, joissa toisella kaksosista on lievä hypotyreoosi. Lisäksi hyvin harvinaisissa tapauksissa TSH nousee
vasta myöhemmin ja hormonipitoisuudet napaveriseulan
ottohetkellä ovat normaalit. Toisaalta, joskus esimerkiksi
vaikea synnytys voi aiheuttaa lievän TSH:n nousun ja siten
seulontarajan ylittymisen ja niin sanotun väärän positiivisen tuloksen. Napaveriseulontaa käytettäessä, mikäli seulontaraja ylittyy, lapsesta otetaan kontrolliverinäytteet yleensä kolmen vuorokauden iässä, ja mikäli arvot ovat edelleen
poikkeavat aloitetaan korvaushoito. Diagnoosin ollessa varma, hoito on elinikäinen. Mikäli on epäily esimerkiksi ohimenevästä tilanteesta (katso alla hypotyreoosin syyt), tehdään hoitotaukokokeilu yleensä kahden vuoden iässä, jolloin suurin osa aivojen kasvusta on jo tapahtunut. Synnynnäistä hypotyreoosia sairastavilla tyroksiiniä annostellaan
tablettina kerran päivässä.Tyroksiini annos määräytyy lapsen
koon ja kontrollikäynneillä tutkittujen hormoniarvojen, kasvun ja mahdollisten oireiden mukaan. Varhain todettu synnynnäinen hypotyreoosi ja heti aloitettu tyroksiini-korvaushoito johtaa normaaliin kasvuun ja älylliseen kehitykseen.
Kilpirauhasen geenivirheitä ei ole Suomessa aiemmin
kartoitettu. Geenivirheen löytäminen synnynnäisen hypotyreoosin syyksi toisi myös uutta tietoa kilpirauhasen toiminnasta ja mahdollistaisi myös geenitestien tekemisen diagnoosin varmistamiseksi. Synnynnäisen hypotyreoosin syiden selvittämiseksi olemme äskettäin käynnistäneen geenitutkimuksen, johon pyrimme rekrytoimaan synnynnäistä hypotyreoosia sairastavia potilaita.

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen

vuosikokous

pidetään lauantaina 8.6. Helsingissä.
Virallinen kokouskutsu on seuraavassa KILPI-lehdessä.

KILPI 1

2013 11

Kilpirauhanen ja raskaus
Viime KILPI-lehden artikkeli ”Kysymyksiä raskaudesta”
sisälsi paljon uutta tietoa, joka perustui vuoden 2012 kansainvälisiin hoitosuosituksiin koskien hypotyreoosin hoitoa raskauden aikana. Artikkelin johdosta tuli muutama
yhteydenotto liittoon koskien eläinperäisten valmisteiden
ja synteettisen T3:n käyttöä raskauden aikana. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan näitä valmisteita ei pidä
käyttää lainkaan raskauden aikana, koska ne eivät turvaa
sikiön riittävää T4:n (tyroksiinin) saantia. KILPI-lehti tarkensi asiaa Camilla Schalin-Jäntiltä ja sai häneltä asiaa selventävät perustelut:
- Artikkelissa oli paljon uutta tietoa. Myös Suomessa tulee luonnollisesti seurata näitä uusia kansainvälisiä suosituksia. Niiden mukaan raskaana olevan naisen ei pidä käyttää eläinperäisiä valmisteita (kuten Armour Thyroidia) eikä
synteettistä T3:a, koska näiden avulla ei pysty turvaamaan
sikiön riittävää tyroksiinin saantia.
- Vain T4 (tyroksiini) siirtyy varmuudella äidiltä istukan
kautta sikiöön. Sikiö ei pysty alkuraskaudessa tuottamaan
kilpirauhashormoneja lainkaan itse.
- Synteettisessä T3:ssa ei ole lainkaan T4:ää. Eläinperäisten valmisteiden T4-määrää vaihtelee suuresti valmistuserästä toiseen, ja niissä on myös suhteellisen paljon T3:a

T4:ään verrattuna. Näiden valmisteiden avulla ei siis pystytä turvaamaan sikiön tyroksiinin (T4) saantia.
- Jos käyttää T3:a, tai eläinperäisiä valmisteita, TSH ei enää
toimi luotettavana seurantamarkkerina raskauden aikana.
Lääkäri arvioi siis raskauden aikana epäsuorasti TSH-arvon
perusteella, onko odottavan äidin T4:n saanti riittävä myös
sikiön kannalta.
- Jos odottava äiti käyttää myös tai ainoastaan T3:a, äidin
TSH-arvo kyllä laskee, mutta se ei enää kuvasta sitä, saako
sikiö riittävästi tyroksiinia. Nimenomaan tyroksiini – ei T3 –
turvaa sikiön normaalia kehitystä.
Schalin-Jäntti painottaa, että asiantuntijan tehtävänä on
jakaa näyttöön perustuvaa tietoa, jotta potilaat – tässä tapauksessa odottavan äidin lisäksi myös kehittyvä sikiö – saa
turvallista ja parasta mahdollista hoitoa. Artikkelin lopussa
olevassa kirjallisuusluettelossa mainitut amerikkalaiset ja
eurooppalaiset uunituoreet suositukset ovat ladattavissa
verkosta http://www.eurothyroid.com/guidelines/eta_guidelines.html ja https://www.aace.com/publications/guidelines. Niissä on satoja kirjallisuusviitteitä. Näistä uusista hoitosuosituksista ja kirjallisuusviitteistä Schalin-Jäntti uskoo
olevan apua niin neuvolalääkäreille, gynekologeille, yleislääkäreille kuin sisätautilääkäreille.

Lapsiperhetapahtuma
Kuva: Heli Myllyniemi

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Kilpirauhasliitto järjestävät jo toisen kerran valtakunnallisen tapahtuman perheille, joissa on kilpirauhasta sairastava lapsi tai lapsia.
Tapahtuma on lauantaina
9.11. klo 10–16 pääkaupunkiseudulla. Paikka ja ohjelma tarkentuvat kevään aikana ja tiedot ovat seuraavassa lehdessä.
Voit olla jo yhteydessä liiton toimistoon ja antaa yhteystietosi,
mikäli perheenne haluaa osallistua tapahtumaan. Ota yhteyttä p. 050 3300 080 tai asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi.
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Addisonin tauti ja
kilpirauhassairaus
Kilpirauhasen autoimmuunitautia sairastavilla on alttius Addisonin taudin puhkeamiseen. Nämä sairaudet voivat puhjeta myös yhtä aikaa.
Primaaria Addisonin taudin muotoa sairastavia on Suomessa noin tuhat ja sekundaarisista syistä sairastavia toinen tuhat. Tauti on harvinainen ja lääkäreiden on vaikea
tunnistaa sitä yleisten oireiden vuoksi. Addisonin taudissa lisämunuaisten kuorikerros lakkaa tuottamassa muun
muassa elimistön stressihormoni kortisolia, josta seuraa
väsymys, laihtuminen, suolan nälkä, vatsakivut, oksentelu,
ihon tummuminen, masennus, matala verenpaine ja verensokeri ynnä muuta.
Oireet voivat jatkua vuosia vähitellen lisääntyen tai tauti voi puhjeta äkisti fyysisessä tai psyykkisessä stressitilanteessa aiheuttaen sairaalahoitoa vaativan Addisonin kriisin.
Addisonin tauti todetaan verikokeilla ja hoidetaan elinikäisellä Hydrocortison- ja Florinef – tablettilääkityksellä.
Lisämunuaisten kuorikerroksen toimivuus on syytä tarkistaa ennen kilpirauhaslääkityksen aloittamista tai lääkityksen vaihtamista koska elimistön kortisolin puute kilpirauhasen vajaatoimintalääkityksen kanssa voi aiheuttaa näennäisiä mutta vaikeitakin kilpirauhasen liikatoimintaoireita.
Apeced ja Addison ry on aktiivinen 250 jäsenen yhdistys
joka järjestää vuosittain jäsentapaamisia ja lääkäriluentoja, jakaa lääkäreiden tutkimustuloksia näistä sairauksista ja
julkaisee kirjoituksia esimerkiksi Suomen Potilaslehdessä.
Apeced ja Addison ry voi tulla kilpirauhasyhdistysten
jäsentapaamisiin kertomaan lisää kilpirauhassairauksien
ja Apecedin, APS II eli Schmidtn syndrooman ja Addisonin taudin yhteydestä toisiinsa. Ota yhteyttä toimistoon.
Yhdistyksen vertaistukipuhelin torstaisin kello 8-21,
040 877 6932.

Ote kirjoituksesta

Kilpiuutisia
Kilpipotilasyhdistyksemme on kasvanut voimakkaasti vuoden 1997 aikana. Tätä kirjoitettaessa on meitä jäseniä 940, vuosi sitten meitä oli 500 vähemmän. Kiitän lämpimästi jokaista teitä, joka on ollut mukana tekemässä töitä tämän kasvun mahdollistamiseksi. Erityisesti kiitän vuoden -97 yhteistyökykyistä ja päämäärähakuista hallitusta, sopuisasti saimme ”vähin äänin” yhdessä paljon aikaan.

Apeced ja Addison ry:n Minna Haapa-aho sairastaa kilpirauhasen
vajaatoimintaa ja Addisonin tautia.

Minna Haapa-aho
Apeced ja Addison ry
toimisto@apeced.org
gsm 045 801 1180
Facebook-sivu: Apeced ja Addison ry
Nettisivut: www.apeced.org

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

Lähdimme 1997 alkuun laatimalla yhdistyksestämme esittelyaineiston, jota olemme jakaneet terveyskeskuksiin ja
sairaaloihin.		
Ulla-Britta Talvitie
					puheenjohtaja
Suomen Potilaslehti 1/1998
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HYVÄ OLO

Jalkojen terveys
Teksti ja kuva: Anja Salvas, lähihoitaja, jalkojenhoitaja opiskelija, Tredu

On arvioitu, että ihminen kävelee elämänsä aikana
matkan, joka on jopa kolme kertaa maapallon ympäri...
Ihmisen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle on tärkeää, että
jalat ovat terveet. Jotta pystymme itsenäisesti liikkumaan ja
toimimaan, jalkojen täytyy olla kunnossa. Riittävä alaraajojen
lihaskunto, hyvä tasapaino ja toimivat jalkaterät ovat turvallisen ja kivuttoman liikkumisen kannalta keskeiset tekijät.
Jalkojen terveyteen kiinnitetään huomiota yleensä vasta
siinä vaiheessa, kun niissä tuntuu kipua ja vaivaa. Kun ihminen vanhenee, niin myös jalkojen rakenne muuttuu ja esimerkiksi vanhempana, jalan poikittaiskaaren madaltuessa
meistä jokainen tarvitsee isommat kengät kuin nuorempana.
Monet yleissairaudet, ja myöskin jonkin verran perimä,
vaikuttavat jalkojen terveyteen. Diabetes, reuma, alaraajojen verenkiertohäiriöt, hermostovauriot, anemia ja munuaissairaudet aiheuttavat jalkaterissä ensioireita, jotka pitää
ottaa vakavasti. Alaraajojen nivelistä alkavista sairauksista
pitää muistaa reuma, alaraajojen nivelrikko ja kihti. Itse sai-
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raus ei välttämättä aiheuta ongelmia vaan sen mukanaan
tuoma virheasento, iho- tai kynsimuutos.
Välttämättä ei tarvitse silti olla mitään sairautta, kun tulee jalkaongelmia, koska ne ovat kaikenikäisten ongelmia.
Epäsopivat kengät = liian pienet, liian vähän tukevat, liian
korkeat tai liukkaat, aiheuttavat suurimman osan jalkaongelmista. Kaikenikäisten ihmisten on tärkeää pitää huolta
jaloistaan ja jalkojen ihosta.
Mitä pitää ottaa huomioon…
Kengät kannattaa valita käyttötarkoituksen ja vuodenajan mukaan. Koko pitäisi mitata isomman jalan mukaan
ja ½-1 cm käyntivaraa. Kengän lestin pitää olla jalan muodon mukainen, pohja taipuisa päkiälinjasta, kiinnityksessä
säätövaraa ja hyvästä materiaalista valmistettu.
Sukkien merkitys jalkaterveydelle on myös tärkeä. Jalkapohjan kipua ja iho-ongelmia vähentää kitkanpoistokykyiset ja jalkapohjan iskunvaimennusta vähentävät sukat. Ma-

teriaalina tekokuitu tai bambu on parempi, kuin puuvillasukka, joka imee kaksi kertaa enemmän kosteutta ja pitää
kosteuden sukissa, joka voi aiheuttaa hiertymiä ja rakkoja
jalkojen iholle. Sukkien pitää olla riittävän kokoiset, jotta ei
tule varpaisiin puristusta, eikä jalan hikoilu lisäänny. Pienet
sukat saattavat estää verenkiertoa ja aiheuttaa jalkojen palelua. Liian ohuet sukat voivat aiheuttaa kylmävaurioita. Kiristävä resori sukassa estää verenkierron ja saattaa heikentää
valtimoverenkiertoa, aiheuttaa lihassurkastumaa tai lihasten toimintahäiriöitä. Alaraajojen turvotuksen syntymiseen
ja laskimotukosten ehkäisyyn kannattaa hankkia tukisukat.
Erikoissukkia suositellaan muun muassa reumaa sairastaville tai diabeetikoille. Sukat on valmistettu niin, että niissä on kaksinkertainen neulos päkiän alueella (tasaa painetta) ja iho-ongelmien ennaltaehkäisyyn tarkoitettu kitkanpoisto-ominaisuus (X- silver sukat). Urheilijoille on tarjolla erikoisvahvistettuja sukkia urheilulajin vaatimusten mukaisesti. Niin sanotut kerrossukat (kahdet sopivan kokoiset
sukat päällekkäin) on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi vaelluksille.
Jalkojen päivittäiseen hoitoon kuuluu jalkojen pesu ja
huolellinen kuivaus, erityisesti varpaiden välit. Jalat ja kynsinauhat rasvataan voiteella, joka valitaan ihon kuivuuden
mukaan, ja erityisesti kovettumakohdissa voide imeytetään
ihoon hieromalla. Pitää huomioida, että jalkoihin tarvitaan
eri voide (kuiville kantapäille esimerkiksi pihkavoide) kuin
vartalolle. Raspin tai hohkakiven käyttö on syytä rajoittaa
kahteen kertaan kuukaudessa, varsinkin, jos on ohut, kuiva iho. Liiallinen ”raspaaminen” saattaa aiheuttaa ihon pak-

suuntumista! Kynnet lyhennetään oikealla leikkaustekniikalla, joka tarkoittaa, että kynsien reunoja ei pyöristetä vaan
kulmat hiotaan viilalla pois. Sukat pitää vaihtaa päivittäin ja
kengät pitää olla oikeanlaiset ja -kokoiset.
Jalkojen hoito on tärkeää, koska koko kehomme paino on
jalkojen päällä ja niihin kohdistuva rasitus on kova. Päivittäisellä, säännöllisellä jalkojenhoidolla on mahdollista ennaltaehkäistä iho- ja kynsiongelmia, infektioita ja huomata monien sairauksien ensi- ja myöhäisvaiheen oireet, jotka ilmenevät jaloissa.
Jos sinulla on diabetes, jalkojen riskiluokitus tutkimus pitäisi tehdä kerran vuodessa hoitopaikassasi!
Jokaisen kannattaa käydä vaikka kerran vuodessa jalkojenhoitajan luona, joka tutkii ja hoitaa jalat, antaa vinkkejä jalkojen hoitoon ja huomaa, jos niissä on jotain, minkä
vuoksi pitäisi käydä lääkärin vastaanotolla.
Kirjoitus saattaa herättää kysymyksiä. Anja Salvas on
lupautunut vastaamaan kysymyksiin seuraavissa KILPIlehdissä. Toimittakaa kysymykset joko sähköpostilla tai
kirjeitse toimistoon.
Sähköpostiin/kuoreen ”Kysymys jalkojenhoidosta”.
Lähteet:
Noora Hulsi, luentomuistiinpanot,
Hämeen Kosmetologikoulu
Liukkonen-Saarikoski: Terveet jalat
Diabetesliitto: Diabetes ja jalkojen omahoito- kirjanen

Tohtorikalat hoitivat jalkoja
Teksti ja kuva: Kirsti Hänninen

Päätin kokeilla Garra rufa - tohtorikalojen kalapedikyyriä saamallani lahjakortilla Suolahippuun.
Hoito mietitytti vähän, koska olen kova kutiamaan.
Hampaattomat kalat hyökkäsivät näykkimään ihon
pinnalta kuollutta kuivaa solukkoa. Vasemman jalan
ympärillä oli koko ajan paljon enemmät pikku työläisiä. Varpaanväleihin kalat jonottivat! Touhua oli
mukava katsella ja hoito tuntui rentouttavalta, eikä kutissut yhtään. Kun nostin jalkoja varovasti ylös,
niin kalat roikkuivat niissä sinnikkäästi. Olisi ollut vielä paljon syötävää. Minulla ei koskaan ole ollut niin
hyvin hoidettuja kynsinauhoja. Onneksi lahjakorttiin jäi rahaa, jotta pääsen uudelleen.
Hygieniasta pidetään erityisen hyvää huolta. Jos
mietit menetkö ulkomailla vastaaviin hoitoihin, niin
varmista hygienia.
Kalojen annetaan työskennellä vain 20 minuuttia kerralla ja muutaman kerran päivässä.
Kalat uiskentelevat pääsääntöisesti isossa kotialtaassaan, joka noudattelee tarkoin tämän jokikalan luonnonmukaisia elinolosuhteita.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Monet yhdistykset ovat uusineet tai uusimassa nettisivuja.
Myös sivujen nimet ovat myös muuttuneet joillakin.
Parhaiten löydät uudet sivut seuraavasti:
www.kilpirauhasliitto.fi > Yhteystiedot > Kilpirauhasyhdistykset.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 20.3.2013 klo 17 Nuoriso- ja
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10 B 2.
krs., Lappeenranta. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Lääkäriluento ”Ravinto ja kilpirauhasongelmat” keskiviikkona 20.3. klo 18
edellä mainitussa paikassa. Luennoitsijana lääkäri Kristiina Ruotsalainen.
Vertaistuki/jäsenilta
keskiviikkona
20.2. ja 17.4. klo 18 Vapaaehtoiskeskus
Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta.
Seuraa ilmoitteluamme nettisivuillamme, Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset tiedottavat” –palstalla ja Vartissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina
4.3., 8.4. ja 6.5. klo 13 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö
Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 14.3.,
18.4. ja 16.5. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kaarisillassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen p. 040 7405
277.
Viime kevään ravintoillasta tutut Mirva
ja Petri Partanen osallistuvat iltaryhmäämme 18.4. Aluksi keskustelemme
ihosta ja jokainen pääsee tekemään
itselleen kasvohoidon. Ihoasioiden jälkeen kaikki kiinnostuneet voivat jäädä
kuulemaan tietoa painonhallintatuotteista.
Hämeenlinnan ryhmät torstaina 21.3.,
18.4. ja 16.5. klo 18 Näkövammaisten toimintakeskuksessa, Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas p. 050 3051 196.
Mäntsälän päiväryhmät tiistaina 19.3.
ja 23.4. klo 14.30 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A. Yhteyshenkilö
Lahja Tainio p. 0400 975 777.
Mäntsälän iltaryhmille haetaan edelleen uutta vetäjää. Otathan yhteyttä
Lahjaan mikäli kiinnostaa!
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 21.3.2013 klo 18 Järjestökeskus
Onnensillassa. Esillä säännöissä määrä-

16 KILPI 1

2013

tyt asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin
kilpirauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita otamme mielellämme vastaan!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja Kilpirauhasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita
kaikki kilpirauhassairauksista kiinnostuneet. Olethan huomannut muuttuneet
yhteystietomme!

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat ovat torstaina 21.2. ja
18.4. klo 18 Jyväskylässä Kyllikinkatu 1,
Sepänkeskuksessa Molekyyli -tilassa.
Kasvokoulu keskiviikkona 13.3. klo 17
Jyväskylän Method Putkisto Pilates studio, Yliopistonkatu 23. Ilmoittautumiset
p. 044 090 2004 tai sähköpostilla kskilpparit@gmail.com. Muutama paikka vielä
vapaana.
Kevätmyyjäiset lauantaina 23.3. ovat
perinteisesti Sepänkeskuksessa.
Toivolan vanhaan pihapiiriin tutustumme torstaina 16.5. Tarkempi aika on
vielä avoinna.

turi, Kouvola. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa tiistaina 26.2., maanantaina 25.3. ja
torstaina 25.4. klo 16–18. Tutut ihmiset
paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!
Teatteriin menemme lauantaina 13.4.
klo 13. Paikkana on Kouvolan teatteri ja
näytelmänä ”Kuin Ensimmäistä Päivää”.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3. mennessä p. 044 5194 802 tai sähköpostitse
anne.nuora@gmail.com. Voit ilmoittautua myös jäsenilloissa.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 23.3.2013 klo 13–15 Invakeskus,
Hämeenkatu 26 A, 3. krs, Lahti. Kahvitarjoilu!
Lääkäriluento tulossa maalis-huhtikuussa, endokrinologi Ilvesmäki.
KesäMäsä-tapahtuma lauantaina 18.5.
klo 11–16 Lahden Satamassa.
Tervetuloa tapaamisiimme!
Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina
12.3., 9.4. ja 14.5. klo 18–20, Karhulan
päiväsairaala, Vesivallintie 29, Kotka. Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta.
12.3. jäsenillan aiheena on rentoutus,
muulloin vertaistuki-ilta.
Kilpirauhasillat Kouvolassa tiistaina
26.2. ja torstaina 25.4. klo 18–20. Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4, 2. krs,
Kouvola. Sisäänkäynti sekä parkkipaikan
että torin puoleisista ovista.
Iltojen aiheet; 26.2.: yhdistyksemme jäsenen, sosiaalityöntekijä Leila Gyntherin
alustus aiheesta potilaan näkökulma
kilpirauhaskysymyksiin. 25.4. on vertaistuki-ilta.
Sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 25.3.2013 klo 18. Toimitila Ve-

Vertaistuki-illat maanantaina 11.3.,
8.4. ja 6.5. klo 18 Ruusukorttelissa, kerhohuoneessa 5, Puistokatu 11, Turku.
Vertaistuki-illoissa on kahvitarjoilu, tervetuloa!
Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 20.3.2013 klo 18, Ruusukortteli, kerhohuone 5, Puistokatu 11, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme ja Turun Sanomien Yhdistykset-palstalla.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Oulussa kilpirauhassairauksien vertaistukiryhmä kokoontuu keskiviikkona 27.2., 27.3. ja 10.4. klo 17–18.30 Oulun
Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4,
2. krs. ryhmähuone Kulma.
Oulussa vertaistukiryhmä kilpirauhassyöpään sairastuneille (ensisijaisesti työikäisille) kokoontuu maanantaisin
11.3., 8.4. ja 6.5. klo 17.30–19.30 Oulun
Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4,
2. krs. ryhmähuone Kulma.
Oulussa jäsenilta tiistaina 26.2. klo
18–20 Aleksinkulman Pohjansalissa,
Aleksanterinkatu 9. Aihe on vielä avoin.
Jäseniltoja tai luentoja järjestetään 2-4
kevään aikana. Seuraa nettisivuja tai
Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja
Forum24 järjestötoimintapalstaa.
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 26.3.2013 klo 18–20
Aleksinkulman Pohjansalissa.
Kempeleen vertaistukiryhmä keskiviikkona 20.2. ja 20.3. klo 18–20 Kempeleen asukastuvalla, Asematie 1 (kunnantalo).
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä tapaa kevään aikana Ylivieskan
keskustan kahvila Häggmanilla tiistaisin
12.3., 9.4. ja 7.5. klo 18.30–20.00. Helmikuun tapaamiseen vieraaksi saapuu
työterveyslääkäri Osmo Konu peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta ja maaliskuussa on vertaiskeskustelua ryhmissä.
Muiden tapaamisten aiheista ilmoitetaan edellisen viikon Vieskalaisessa ja
Nivala -lehdessä.
Ryhmistä lisätietoja: tanja.tiainen76@
gmail.com
Tapahtumakalenterin
mahdollisista
muutoksista ilmoitamme yhdistyksen
kotisivuilla ja paikallislehdessä. Yhdistyksen kotisivut ovat muuttaneet www.
kilpirauhasliitto.fi alle. Mene sivuilla
Yhteystiedot > Kilpirauhasyhdistykset.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoimintaryhmä
lauantaina
16.3. ja 13.4. klo 10.30–12.30 Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti, Keskustori
4, Tampere.
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 16.3.2013 klo 12.30 alkaen
Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti,
Keskustori 4, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Arkiryhmä tiistaina 12.3. ja 9.4. klo 17–
19 kokoontuu Vanhalla kirjastotalolla,
luentosalissa.
Kuntoutumispäivä lauantaina 20.4. klo
9.30–15.00 Varalan Urheiluopistossa,
Tampereella. Osallistujia otetaan mukaan max. 25 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset puheenjohtaja Anja Salvakselle
p. 045 104 2001 (tekstiviestillä) tai sähköpostitse anja.salvas@pp.inet.fi. Ilmoita, jos sinulla on jokin erityisruokavalio ja
myös osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi
ja puhelinnumerosi (tärkeät!). Osallistumismaksu 15 € jäseneltä ja 20 € eijäseneltä. Maksetaan 20.3. mennessä
yhdistyksemme tilille Nordea FI93 1457
3000 1028 97, lisätietoihin merkintä ”Varala”. Tulevat tapahtumat voit myös käydä katsomassa nettisivuiltamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 11.3.2013 klo 18 Vesselissä,
Koulukatu 24 B 23 Joensuu. Tervetuloa,
kahvi- ja teetarjoilu.
Kilpirauhasilta maanantaina 22.4. klo
18 Vesselissä. Luento hormoneista ja
niiden vaikutuksesta. Tietoa ja vinkkejä
hyvinvointiin. Tervetuloa mukaan! Kahvi- ja teetarjoilu.
Uudet nettisivut ovat tulossa, ilmoitamme jatkossa kaikki tapahtumat myös
siellä.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Mindfulness–valmennus keskiviikkona 6.3., 13.3. ja 20.3. klo 18–20, Coaching
Point, Savilankatu 1, Helsinki. Hinta 90
€/ henkilö. Minimiosallistujamäärä 6 ja
maksimi 10 henkilöä.Tutustutaan Mindfulnessin perusteisiin ja tehdään perusharjoituksia mindfulness-valmentaja
Heljä Oran johdolla. Tutkittuja hyötyjä
mindfulnessista ovat mm. stressin väheneminen, keskittymiskyvyn paraneminen, unen laadun paraneminen, kivun,
pelkotilojen ym. hallitseminen. Lisää tietoa nettisivuiltamme. Ilmoittautumiset
sirpa.carlsson@addvalue.fi tai iltaisin p.
050 5581 775.
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus
Helsingissä keskiviikkona 27.3. klo
16.30–18.00 Pasilan kirjaston auditorio,
Kellosilta 9. Mukaan ovat tervetulleita
myös potilaiden läheiset. Vertaistukikeskusteluissa usein esitettyjä kysymyksiä
ovat: milloin lääkäriin, miten sairauden

kanssa elää, miten oireita ja omaa oloaan pystyy helpottamaan.
Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 27.3. klo 18.30 Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9. Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän
vertaistuki-illan jälkeen. Tämä on virallinen kutsu kokoukseen. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Lisätietoja kevään aikana järjestettävistä
tilaisuuksista uusituilta nettisivuiltamme. Sivut löydät www.kilpirauhasliitto.fi
> Yhteystiedot > Kilpirauhasyhdistykset.

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sodankylässä tiistaina 19.2. klo 17.30
yhdistyksen esittely kunnanviraston kokoushuoneessa 1.
Pelkosenniemellä tiistaina 26.2. klo
17.30 yhdistyksen esittely kunnanviraston valtuustosalissa.
Pellossa keskiviikkona 6.3. klo 17.30 yhdistyksen esittely Pellon kirjaston ryhmätilassa. Yhdistyksen puheenjohtaja
kertoo yhdistyksen ja liiton toiminnasta
sekä alustaa vertaistukikeskustelun. Tervetuloa!
Vertaistukikoulutus lauantaina 16.3.
klo 11-16 Rovaniemellä Potkurissa, Tervassalissa. Kouluttajana Suomen Kilpirauhasliiton toiminnanjohtaja Asta Tirronen. Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen vertaisohjaajille ja vertaisohjaajiksi
aikoville. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Raili Kuusela p. 045 137 1008.
Sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 25.3.2013 klo 18 Kipinäsalissa,
Eläkeläistila Potkurissa. Kokouksen jälkeen vyöhyketerapeutti Sirkka Vilppola
kertoo mitä vyöhyketerapia on ja mistä
vyöhyketerapeutti tunnistaa kilpirauhaspotilaan. Kokouskahvit. Tervetuloa!
Vertaistuki-ilta Rovaniemellä torstaina 18.4. klo 18 Kipinäsalissa, Eläkeläistila
Potkurissa, Pohjolankatu 2, sisäänkäynti
torin puolelta. Iltakahvit. Tervetuloa!
Vertaistuki-ilta Kittilässä huhtikuussa.
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Seuraa ilmoituksia nettisivuilla.
Keilaillat keskiviikkona 20.2. ja 13.3. klo
18 urheiluopiston keilahallissa. Varattu
kaksi rataa, yhdistys maksaa ratamaksut.
Tule kokeilemaan!
Kevätmyyjäiset maanantaina 29.4.
klo 9 alkaen Lapin keskussairaalan alaaulassa. Myytävänä leivonnaisia ja käsitöitä sekä pika-arpajaiset. Myyjäis- ja
arpajaistuotteita ottaa vastaan Taisto
Tarkiainen p. 040 5544 700.
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Yhdistyksen esittelytilaisuuksia ja
vertaistukitapaamisia on suunnitteilla
myös muihin kuntiin. Ehdotuksia tapaamispaikoista ja ajankohdista otetaan
vastaan p. 045 137 1008/Raili Kuusela.
Tapahtumat löytyvät myös uusituilta
nettisivuiltamme www.lapinkilpi.com.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 14.3.2013 klo 18. Kokouksessa
valitaan johtokuntaan lisää varajäseniä.
Kokouksen puheenjohtajana toimii
Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen. Huomio, kokouspäivä on
muuttunut!
Vertaistuki-ilta torstaina 18.4. klo 18 on
taideterapiailta.
Tapahtumat ovat Satakunnan Yhteisökeskuksessa, Isolinnankatu 16, puutalo,
Pori. Tervetuloa!

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistukiryhmä Kauhajoella tiistaina 5.3. klo 18–20 uimahalli Virkun kokoustilassa, Urheilutie 3.
Vertaistukiryhmä Seinäjoella keskiviikkona 13.3. klo 18–20 Järjestötalolla,
Kauppakatu 1, 2. krs.
Vertaistukiryhmä Kurikan Intolassa
keskiviikkona 20.3. klo 18.30, Seurapuistikko 6 C 27.
Sääntömääräinen kevätkokous ja
esitys yhdistyksen nimenmuutoksesta
keskiviikkona 20.3.2013 klo 19.30 Kurikan Intolassa, Seurapuistikko 6 C 27.
Vertaistukiryhmä Kurikan Intolassa
tiistaina 9.4. klo 18–20, Seurapuistikko

6 C 27. Mukana keskustelemassa Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen.
Lääkäriluento kilpirauhassyövästä
yhteistyössä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen kanssa keskiviikkona 10.4. klo 18,
Kampustalo, Seinäjoki-sali, Keskuskatu
34, Seinäjoki. Luennoitsijana Vaasan
keskussairaalan endokrinologian ylilääkäri, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Otto Knutar. Mukana syövän
läpikäynyt Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Ruotsinkielinen vertaistuki-ilta ja kokous maanantaina 25.2. klo 18.30–20.30
Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa,
Vuorikatu 2-4, sisäänkäynti takapihalta,
3. krs., hissi, Vaasa.
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 21.3.2013 klo 18 Vaasan Keskussairaalan luentosalissa, kanttiinin vieressä.
Lääkäriluento kilpirauhasen vajaatoiminnasta, luennoi LL Ulla Slama
välittömästi kevätkokouksen jälkeen
samassa paikassa.
Kevätretki Ranuan eläinpuistoon
lauantai-sunnuntai 27.–28.4. Ohjelmassa virkistystä, luento ja kyselyjä kilpirauhassairauksista. Eläinpuistossa tavataan
kummijääkarhun poikanen, joka syntyi
emon kilpirauhastaudin hoidon ansiosta. Ilmoittautumiset Lea Jukkara, p. 044
5714 129 tai sähköpostitse leakyllikki@
netikka.fi.
Seuratkaa myös Pohjalaisen toimintapalstaa ja Vaasan Ikkunaa!

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENINGEN RF
Samling och diskussionskväll på
svenska måndag 25.2. kl 18.30–20.30.
Plats Vasa, Kamratcentrum (Kumppanuuskeskus) i Berghemmet, 3. våningen,
hiss, ingång från baksidan.
Föreningens vårmöte, stadgeenliga
ärenden, föreläsning om underfunktionen i skölkörteln, Ulla Slama, torsdag
21.3.2013 kl 18-21. Plats: Vasa Centralsjukhus, föreläsningssalen bredvid kantin.
Vårutfärd till Ranua djurpark lördag –
söndag 27-28.4.
På programmet rekreation, föreläsning
och frågor om sköldkörtelsjukdom, vi
träffar i djurparken isbjörnsungen, som
blev född tack vare att modern fick behandling för sin sköldkörtelsjukdom.
Anmälningar tas emot av Lea Jukkara,
tel 044 5714 129, leakyllikki@netikka.fi.
Följ också med informationen i Vasabladets händelsekalender!

SAVO
Vertaisryhmä Kuopiossa kokoontuu
tiistaina 12.3., 9.4. ja 14.5. klo 18 VireTori
Valkeisessa, Sairaalakatu 6-8, rakennus 1,
0-kerros. Tervetuloa!
Ryhmätapaamisia on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi Iisalmessa, Savonlinnassa ja Mikkelissä, mutta nämä
eivät ole vielä varmistuneet. Jos tapaamiset toteutuvat kevään aikana, ilmoittelemme niistä liiton internet- ja Facebook-sivuilla sekä paikallisissa lehdissä.

Lomat 2013
Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi seuraavat tuetut lomat:
• Lomakoti Onnela, Haukipudas 22.–27.7. Hakuaika päättyy 17.4. jolloin hakemusten on oltava Kilpirauhasliitossa.
• Lautsian Lomakeskus, Hauho 26.–31.8. Hakuaika päättyy 24.5. jolloin hakemuksen on oltava Kilpirauhasliitossa.
Loman omavastuuosuus on Onnelassa 20 €/hlö/täysihoitovrk, Lautsiassa 22 €/hlö/täysihoitovrk. Alle 16 v. vanhempien kanssa veloituksetta, 16 v. täyttäneestä aikuisen maksu. Majoitus on kahden hengen huoneissa, perhelomilla
perhehuoneissa.
Hakulomakkeita voit tilata Kilpirauhasliiton toimistosta p.
09 8684 6550 tai toimisto@kilpirauhasliitto.fi.
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Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellisesti,
puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Mahdolliset ruokavaliot ja liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, jos ne halutaan huomioitavan lomakohteessa. Hakemukset palautetaan osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Hakemukset
on ehdottomasti toimitettava liittoon, ei suoraan Hyvinvointilomiin.
Tuetun loman voi saada enintään joka toinen vuosi.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille maksukirjeet ja
lomakohteet lähettävät ennen lomaa lomalaisille kohteen
esitteen ja lomaohjelman.
Mahdollinen peruutus on tehtävä hakemuksen palautuspäivään mennessä, myöhemmin tehdystä peruutuksesta
peritään 50 % lomajakson täysihoitokuluista.

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Puheenjohtaja vaihtui
Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistyksen puheenjohtajana on
toiminut, sen perustamisesta vuodesta 2004 lähtien, Martta Hirvikallio. Martan luovuttua nyt tehtävästä, tupsahdin
puheenjohtajan paikalle vähän niin kuin pystymetsästä.
Vajaatoiminnalla, mutta tiedonhaluisena, sitä huomasi etsivänsä tietoa kilpirauhassairauksista ja miksei tiedon
voisi sitten jakaa toisten saman asian kanssa kamppailevien kesken. Vuosien ja kokemusten myötä on vain entisestään vahvistunut, miten tärkeää on perhe, vertaistuki ja hyvät ystävät ympärillä. On sitten iloja, suruja tai muita vastoinkäymisiä, niistä on aina helpompi keskustella henkilöiden kanssa, jotka ovat jo näitä asioita omalta kohdaltaan
läpikäyneet. Uutena puheenjohtajana kaipaan nyt jäsenistöltämme neuvoja, opastusta ja toiveita, miten yhdessä kehittämme yhdistyksemme toimintaa jäsenistön tarpeita vastaavaksi.
Aurinkoista kevättä!

Kiitokset yhdistyksen perustajalle ja pitkäaikaiselle puheenjohtajalle
Martta Hirvikalliolle. Kuvassa oikealta Martta Hirvikallio ja Lea
Bruun.

Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Lea Bruun
puheenjohtaja

Kynnyksetöntä
palveluneuvontaa
yhteistyöllä
Teksti: Tanja Väyrynen ja Eija Mattila,
Luotsin hankevastaava ja Laurean yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä on
luotu Luotsi–palveluneuvontapiste. Se on toiminut kolme
kertaa kahden kuukauden ajan Hyvinkään Prismassa vuosina 2011–2012. Luotsissa asioivat ihmiset ovat hakeneet
keskustelukumppania yksinäisyyteensä tai neuvoja ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Tulokset ovat olleet hyviä.

Heli ja Piia osallistuivat Luotsin toimintaan osana opiskeluaan.
Kuva: Eija Mattila

Luotsi pähkinänkuoressa
Luotsi tarjoaa asiakaslähtöistä, kynnyksetöntä ja maksutonta TRIO-palveluneuvontaa kaikille pisteessä asioiville. TRIO:ssa toimivat ammattilainen ja kokemusasiantuntija yhdistyksistä, yrityksistä, kaupungilta tai seurakunnasta
yhdessä Laurean sosiaali- tai terveysalan opiskelijan kanssa.
TRIO ohjaa kävijöitään kiireettömästi heidän kysymyksissään.

Luotsi on osa Laurean Palveluneuvola –hanketta, jossa
kumppaneina ovat Hyvinkään kaupungin lisäksi Hyria koulutuspalvelut, Kuntoutussäätiö, Hyvinkään seurakunta, Kirkkohallitus sekä joukko yrityksiä ja yhdistyksiä, muun muassa Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys. Rahoitusta hankkeelle on saatu Uudenmaanliitolta ja Laureasta.
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Tuloksekasta toimintaa
Toimintaa on tutkittu aktiivisesti. On selvitetty, kenen ja
mihin tarpeeseen palveluneuvonta on pystynyt vastaamaan
ja mihin neuvonta on johtanut. Tulosten pohjalta kumppaniverkosto miettii, miten palveluneuvontaa voidaan tehostaa, mitä yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyössä tapahtuu sekä millaista kustannusvaikuttavuutta
palveluneuvonnalla on.
Tulosten mukaan Luotsi tulevaisuuden palveluneuvonnan tarjoajana on vahvistanut ihmisten terveys- ja hyvinvointiosaamista kuuntelevan, neuvovan ja aikaa antavan
TRIO-ohjauksen myötä. Kansalaisten aktiivinen rooli terveys- ja hyvinvointitiedon tuottajana ja haltijana näyttää Luotsissa korostuneen. Palveluneuvojien ammatillinen ja kokemuksellinen tieto on ollut helposti jaettavissa ja hyödynnettävissä. Kävijöitä on ohjattu heidän luvallaan tarpeen-

mukaiseen hoitopaikkaan tai palveluneuvoja on varannut
ajan muualla toimivalle asiantuntijalle. Kävijät ovat saaneet
neuvoja sanallisesti ja esitteiden muodossa.
Mitä Luotsi tarjoaa kilpirauhaspotilaille?
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys on ollut pisteessä edustettuna vähintään kerran tai kaksi Luotsin jokaisella
aukiolojaksolla. Lisäksi Luotsissa on ollut saatavilla Kilpirauhasliiton esitteitä. Yhdistyksen edustajan paikallaolosta on
tiedotettu etukäteen paikallis- tai KILPI-lehdessä. Neuvontaa hakeneiden potilaiden tai heidän läheistensä määrä ei
ole toistaiseksi ollut suuri, mutta yhteistyö jatkuu.
Luotsi on avoinna seuraavan kerran 2.4.-31.5. Tulemme
taas ilmoittelemaan etukäteen ajoista, jolloin olemme tavattavissa. Tervetuloa tutustumaan Luotsiin ja tarvittaessa
hakemaan neuvoja!

Muutoksia
kymenlaaksossa
Yhdistyksessä on tapahtunut muutoksia. Puheenjohtaja ja rahastonjohtaja ovat vaihtuneet, myös johtokunnassa on tapahtunut pientä muutosta. Pitkäaikaisen puheenjohtajamme Riitta Tiaisen siirtyessä syrjään vetovastuu
siirtyi minulle.
Olen useimmille tuttu vuosien takaa. Kilpirauhasen vajaatoiminta diagnosoitiin vuonna 1997 ja pian sen jälkeen
liityin Kilpirauhasliittoon. Kymenlaakson Kilpirauhasyhdistykseen lähdin mukaan 2004 syksyllä, silloin oli aikaa uudelle harrastukselle. Kävin katsomassa yhdistyksen syyskokousta ja jäin sille tielle. Alusta asti olen ollut johtokunnassa mukana. Muutamaa vuotta myöhemmin minut valittiin
rahastonhoitajaksi.
Työelämässä olen vielä tiukasti mukana joten se vähän
rajoittaa vapaaehtoistyötä, mutta niin edellinen puheenjohtaja kuin johtokunnan jäsenet ovat lupautuneet neuvomaan ja auttamaan tässä uudessa roolissa. Tämä vuosi
on harjoittelua meille, mutta toiminta jatkuu vertaistuki-illoilla ja keväällä on tulossa ainakin teatteri-ilta.
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Kuva: Anne Nuora

Oikein aurinkoista ja lämmittävää kevättä kaikille. Tätä kirjoittaessani paukkuu pakkanen mutta aurinko paistaa kirkkaasti ja valoisuus vie meitä kohti kevättä. Tavataan
kilppari-illoissa!
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

		

Anne Nuora
puheenjohtaja

Toiminnallista
kevättä kaikille!
Yhdistyksemme uusi johtokunta on aloittanut uuden
toimintavuotensa kokoustamalla ja ensimmäinen vertaistapaaminen on järjestetty. Kokouksessa valitettavasti totesimme, että Heinolan alueelta ei innostunutta toimijaa
ole ilmoittautunut vertaistapaamisten järjestelyihin. Jäämme edelleen odottelemaan yhteydenottoa. Rohkeasti vaan
mukaan yksin tai yhdessä! Annamme kyllä apua, neuvoja
ja vinkkejä järjestelyihin.
Kevään ohjemassa on mm. ylilääkäri, endokrinologi Vesa
Ilvesmäen luento maalis-huhtikuulla. Luennon aika ja paikka
varmistuvat myöhemmin. Seuraa lehti- ja netti-ilmoittelua.
KesäMäSä -tapahtumassa tänä keväänä yhdistys on mukana jo viidettä kertaa. Tapahtumassa on mahdollisuus saada tietoa kilpirauhassairauksista ja tavata yhdistyksen aktiiveja. Järjestämme tietysti hyvät arpajaiset. Arpajaispalkintoja voi toimittaa yhdistykseen! Tilaisuudessa on myös ohjelmaa ja jos joukostamme löytyy ”esiintyviä taiteilijoita”, niin
ottakaa yhteyttä. KesäMäSä järjestetään lauantaina 18.5. ja
tapahtuma sijoittuu taas mukavasti lähelle Maailman kilpirauhasviikkoa. Maailman kilpirauhaspäivänä 25.5.yhdistys on Trion terveyskioskilla jakamassa infoa kello 10–14.
Toiveita, ideoita, terveisiä ja kilpirauhassairauksiin liittyviä kysymyksiä voi laittaa sähköpostiimme lahdenkilpirauhas@suomi24.fi
Nettisivuiltamme löydät lisätietoja yhdistyksestä ja tapahtumista. Sieltä löydät myös valokuvia yhdistyksen toimintavuosien varrelta. Facebookista löytyy keskustelupalsta kilpirauhasta sairastaville ja juuri tänään, kun tätä kirjoitan, on avattu oma keskustelupalsta eläinperäistä lääkettä käyttäville.
Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat: Raija Kerttula, puh.
iltaisin 040 774 6288 ja Sinikka Viskari, puh. 050 535 0764.
Sihteerille voit ilmoittaa osoitteenmuutokset ja muut jä-

Invakeskuksen toiminnanjohtaja Iiro Seppänen kävi ”nappaamassa”
toisen päävoitoista Invakeskuksen joulumyyjäisten viimeisillä
minuuteilla. Hymy oli herkässä!
Kuva Raija Kerttula

senasiat sähköpostilla tai soittamalla 040 866 7467 iltaisin.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
Kevättä ja aurinkoa odotellessa
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula ja Irja Karhu
puheenjohtaja ja sihteeri

Sairaalaan lahjoitus
Yhdistyksen hallitus päätti syksyllä tehdä lahjoituksen
OYS:n radiojodieristyshuoneeseen ja asiasta kysyttiin myös
jäseniltämme jäsenillassa, jossa näytettiin vihreää valoa lahjoitukselle. Yhdistys lahjoitti 21.12. OYS:n osasto 19:n radiojodieristyshuoneeseen kuntopyörän ja Minna Immosen
kaksi taulua huoneen viihtyvyyden lisäämiseksi. Lahjoitustilaisuudessa oli mukana yhdistyksen puheenjohtaja Tanja Tiainen, varapuheenjohtaja Timo Huttu, rahastonhoitaja
Raili Raittinen, osaston lääkäri ja osastonhoitaja. Osasto 19

tarjosi meille kahvit ja ihania herkkuja. Juttelimme myös
kilpirauhasasioista. Pääsimme myös käymään radiojodihuoneessa, joka sattui olemaan tyhjänä juuri sillä hetkellä.
Eristyshuoneessa on mainio ”vertaistukivihko”, johon huoneen asukkaat ovat kirjoittaneet tarinansa jo useiden vuosien ajan. Radiojodia annetaan yleensä kilpirauhassyövän
hoitoon. Kuntopyörää suositellaan poljettavan eristysaikana, jotta radiojodi poistuisi nopeammin elimistöstä. Edellinen kuntopyörä oli jo todella vanha ja huonokuntoinen ja
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sillä oli vaikea enää polkea. Pyörä-Suvala Oy osallistui lahjoitukseen antamalla merkittävän alennuksen kuntopyörästä ja toimitti sen koottuna osastolle. Osasto 19 otti lahjoituksen hyvillään vastaan.
Lisäksi huoneeseen lahjoitettiin Timo Hutun kirjoja ja
kansio, jossa on tietoa kilpirauhassairauksista ja yhdistyksen
toiminnasta. Samoin KILPI -lehti tulee vuoden 2013 alusta
osastolle 19 ja sisätautien poliklinikalle. Oulun alueen tiedotusvälineille toimitettiin lehdistötiedote lahjoituksesta
ja yhdistyksen toiminnasta.
Radiojodihoito
Mitä sitten radiojodihoito on? Radiojodihoitoa käytetään kilpirauhassyövän hoitoon. Radiojodihoito annetaan
neljän - viiden viikon kuluttua leikkauksesta. Leikkauksen
jälkeen radioaktiivisella säteilyllä pyritään hävittämään jäljelle jäänyt normaali kilpirauhaskudos ja kilpirauhassyöpäkudos. Radiojodihoito perustuu beetasäteilyyn, joka tunkeutuu enimmillään vain kahden mm:n päähän ja muodostaa suurimman osan säteilyä. Radiojodihoitoa suositellaan, jos karsinooma on kooltaan yli yksi cm tai todetaan
kasvua kilpirauhaskapselin ulkopuolelle. Muiden ihmisten
säteilyaltistuksen vähentämiseksi radiojodihoito vaatii potilaan ottamista sairaalaan eristyshuoneeseen kolmen-viiden vuorokauden ajaksi. Radiojodihoito aiheuttaa toisille lievää pahoinvointia. Usein potilas kuitenkin kärsii erittäin vaikeistakin kilpirauhasen vajaatoimintaoireista, koska
kilpirauhanen on poistettu ja lääkitys aloitetaan vasta radiojodihoidon jälkeen. Hoidon tulos tarkistetaan noin kolmen kuukauden kuluttua uudella isotooppitutkimuksella.
Jos tässä nähdään kertymää, radiojodihoito uusitaan 6-12
kuukauden välein niin monta kertaa että kertymä häviää.
Jostain syystä Oulun seudulla esiintyy kilpirauhassyöpää
muuta maata enemmän.
Vertaistukitoimintaa
Vertaistukitoiminta on yksi tärkeimmistä kilpirauhaspotilaiden tukemisen muodoista. Yhdistyksemme alueella toimii kolme vertaistukiryhmää kilpirauhasen vajaatoimintaa tai liikatoimintaa sairastaville Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa ja yksi kilpirauhassyöpään sairastuneille,
joka oli reilun vuoden ajan ensimmäinen ja ainoa vertaistukiryhmä tälle kohderyhmälle. Iloksemme huomasimme,
että vuoden alusta aloittaa myös toinen kilpirauhassyö-

Kuva: Tanja Tiainen

pään sairastuneiden ryhmä pääkaupunkiseudulla. Olemme myös iloisia Kilpirauhasliiton Raha-automaattiyhdisykseltä saamasta avustuksesta, minkä ansiosta liitto saa toisen työntekijän ja muun muassa vapaaehtoistoimintaa ja
vertaistukea voidaan edelleen kehittää.
Upeaa alkuvuotta kaikille jäsenillemme! Yhdistyksemme
täyttää tänä keväänä 15 vuotta ja siihen liittyen Oulun seudulla järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja yllätyksiä, joista tiedotetaan alueen ilmaislehdissä ja nettisivuilla.
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen
puheenjohtaja

Vuoden 2012 saldoa
Viime vuosi oli toiminnallisesti erittäin virkeä. Vertaistukitapahtumiin kokoonnuttiin yhteensä kymmenen kertaa
Rovaniemellä ja Kittilässä. Yhdistystä esiteltiin yhdeksässä
eri tilaisuudessa, joista kuusi oli yhdistyksen järjestämiä ti-
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laisuuksia ja kolmessa yhdistys osallistui erilaisiin tapahtumiin, joissa sai jakaa tietoutta kilpirauhassairauksista ja yhdistyksestä, sekä KILPI-lehtiä.
Toukokuussa kilpirauhaspäivänä jaettiin esitteitä ja leh-

tiä Lordiaukiolla. Urheiluopistolla elokuussa Hyvänolon liikuntapäiville osallistui tuhatkunta osallistujaa ja yhdistyksemme
oli toistentoimintahäiriöt
yhdistysten kanssa
Kilpirauhasen
ym.rintamassa jakamassa
tietoa.
Lääkäri
TiinaMahdollisuuksien
Keldriman vastaanottotoritapahtumassa yhdistys oli
Luontaiskeskus
Marius, Porvoo
mukana
syyskuussa,
tosin sijainti vähän vaikeutti
löytymisAJANVARAUS
www.mariusporvoo.fi
045kilpirauhas112 4834
tämme. Sallan hyvinvointipäivillä syyskuussa
yhdistys pääsi luentotauoilla hyvin esille runsaslukuiselle
yleisölle. Myös Posiolla marraskuussa väkeä kerääntyi mukavasti tilaisuuteemme.
Lapissa on vaikea saada lääkäreitä luennoimaan, ainakin
kilpirauhassairauksista. Torniolaisten toive kuitenkin pystyttiin toteuttamaan, sillä lokakuussa sisätautien ja nefrologian
erikoislääkäri Pirkko Nyländen kertoi tavallisimmista kilpirauhassairauksista Peräpohjola Opiston auditoriossa, johon
oli kerääntynyt noin sataviisikymmentä innokasta kuulijaa.
Esitteet ja KILPI-lehdet katosivat kuin tina tuhkaan kuulijoiden mukaan. Lääkäriluentoja tulemme tarjoamaan vastaisuudessakin, mikäli siihen löytyy innokkaita lääkäreitä, jotka mielellämme pestaamme vapaaehtoisperiaatteella, kuten me itse tätä työtä teemme.
Kentällä ei tarvita ainoastaan lääkäriluentoja, vaan ylipäätään tietoa kilpirauhassairauksista sekä tukea omassa sairaudessa eli vertaistukea. Vertaistukitoiminta on tullut jäädäkseen, ja kun vielä saamme siihen koulutusta, olemme
valmiimpia levittämään toimintaa ympäri Lappia.
Anna Sinäkin osuutesi - KUUNTELE JA KERRO!
Sinivalkoista talvea kaikille!

Monikäyttöinen
perusvoide
koko perheelle
Kosteuspitoisin
Aqualan Gel
Aqualan L
Aqualan Duo
Aqualan Plus
Aqualan
Aqualan Oil
Rasvapitoisin

Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
(Lapin Kilpirauhasyhdistys ry)
Raili Kuusela
puheenjohtaja

APTEEKISTA

Miellyttävä nopeasti imeytyvä perusvoide
koko kehon päivittäiseen ihonhoitoon.
Kuva: Raili Kuusela

perusvoide.ﬁ
30 g, 100 g, 200 g ja 400 g pumppupullo, SV-peruskorvattava reseptillä.
Lisätietoja numerosta 010 426 2928 klo 8–16 ja itsehoitoapteekki.ﬁ
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Potilaan oikeudet
hyvään hoitoon
Teksti: asianajaja, varatuomari Toni Sortti

Miten menettelen ongelmaja hoitovirhetapauksissa?
Oikeus terveydentilan edellyttämään hoitoon
Potilaan oikeuksista säätää ns. potilaslaki (L potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/ 785).
Potilaan oikeuksiin vaikuttaa myös Perustuslain yhdenvertaisuussäännös (6 § ), jonka mukaan
”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”
Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus saada laadullisesti hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään
kunnioitetaan, eikä hänen ihmisarvoaan loukata.
Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään
terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa,
jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Termillä ”terveydentilan edellyttämään hoitoon” tarkoitetaan
terveydentilan säilyttämisen, edistämisen tai ylläpitämisen edellyttämää hoitoa. Arvioinnin terveydentilan edellyttämästä hoidosta tekee lähtökohtaisesti lääkäri. Potilaan
hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja tapahtua potilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Myös potilasta koskeva diagnoosi
on tehtävä riittävän nopeasti, jotta potilas voi päästä hoitoon jota hänen terveydentilansa edellyttää.
Terveyspalveluita on annettava siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitopäätöksiin saa vaikuttaa pelkästään lääketieteelliset syyt.

vion voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö
kuin lääkäri. Terveyskeskuksesta on saatava vastaanottoaika kolmessa arkipäivässä jos tilanne sitä vaatii.
Sairaalassa terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava potilaan hoidon tarve kolmessa viikossa siitä, kun
lähete on tullut sairaalaan. Arvio voidaan tehdä lähetteen
perusteella tai potilas voidaan kutsua tutkimuksiin sairaalaan. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon
tarpeelliseksi, hoitoon on päästävä viimeistään kuudessa
kuukaudessa.
Jos sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määrätyssä ajassa, sen on järjestettävä hoito muualla, esimerkiksi toisessa
sairaalassa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Tästä ei saa
aiheutua potilaalle ylimääräisiä kustannuksia.
Virheellinen diagnoosi ja sen perusteella tehty virheellinen hoitotapa tai tarpeellisen hoidon saamatta jääminen
Mikäli potilaan osalta tehdään väärä diagnoosi ja annetaan sen vuoksi vääränlaista hoitoa tai jätetään antamatta tarpeellista hoitoa, on kyseessä hoitovirhe. Näin voidaan
tulkita olevan myös siinä tapauksessa, ettei potilasta ohjata tarpeellisiin lisätutkimuksiin.
Potilaan oikeusturvakeinot
Hoitoon pääsyn viivästyminen julkisella sektorilla

Oikeus päästä hoitoon ja määräajat
Potilaan on päästävä kiireelliseen hoitoon nopeasti, jos
hänen sairautensa tai vammansa sitä edellyttää. Potilaslain
mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja
muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi.
Terveydenhuoltolaki säätää kiireettömään hoitoon pääsemisestä. Terveyskeskukseen on saatava arkipäivänä virka-aikana puhelinyhteys välittömästi. Potilaan hoidon tarve
on arvioitava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Hoidon tarve voidaan usein arvioida jo puhelimessa ja ar-
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Potilas ei voi valittaa lääkärin tekemästä hoitopäätöksestä, mutta hän voi kohdistaa vaatimuksensa hoidon järjestämisestä vastuussa olevaan kuntaan. Asia saatetaan tällöin
tuomioistuimen tutkittavaksi julkisoikeudellista maksuvelvoitetta koskevana hallintoriita-asia.
Kunnan lakisääteinen velvollisuus on terveyspalveluiden
järjestäminen. Mikäli lääkäri epää henkilöltä hoidon kunnan tai kuntayhtymän toimintayksikössä, voi potilas saattaa asian hallintoriitana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
Samoin asia voidaan saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, jos lääkäri epää ostopalveluosoituksen tai korvauk-

sen potilaan omatoimisesti hankkimasta terveyspalvelusta.
Muut oikeusturvakeinot
Potilaan käytettävissä olevat oikeusturvakeinot ovat keskeisimmältä osiltaan yhdenmukaisia, oli sitten kyse julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta.
Keskeisimmät oikeusturvakeinot ovat muistutus, potilasasiamiesjärjestelmä ja potilasvahinkojen korvausjärjestelmä, jotka soveltuvat sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin. Myös terveydenhuollon oikeusturvakeskus valvoo sekä julkista että yksityistä sektoria.
Potilasasiamies
Potilasasiamiehen tehtävät liittyvät lähinnä terveydenhuollon asiakkaan neuvomiseen koska potilasasiamiehellä ei ole itsenäistä päätäntävaltaa. Potilasasiamies ei voi toimia potilaan asianajajana, mutta hänen tehtäviinsä kuuluu
potilaiden avustaminen liittyen esimerkiksi muistutuksen
tai kantelun tekemiseen, tai potilasvahinkolain mukaisen
korvaukseen hakemiseen.
Muistutus
Muistutus on potilaan kannalta helppo ja nopea järjestelmä. Muistutuksessa potilas ilmaisee asiansa sille yksikölle missä hän on hoidettavana. Potilas voi tehdä muistutuksen aina, kun hän on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa hoidon aikana. Muistutuksen voi tehdä myös epäasiallisesta kohtelusta. Muistutus on oikeudellisesti lähellä kantelua ja se tehdään toimintayksikön terveydenhuollosta
vastaavalle johtajalle. Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti.
Potilaalla on oikeus saada muistutuksen tekemiseen
neuvontaa. Neuvontaa ovat velvollisia antamaan potilasasiamies ja asianomaisessa toimintayksikössä työskentelevä henkilöstö. Potilaalla on oikeus käyttää muistutuksen
tekemisessä asiamiestä. Muistutus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja siihen on saatava ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun
ei saa hakea muutosta. Mikäli käy ilmi, että potilaan hoito
tai kohtelu on ollut sellaista, että se saattaa johtaa muualla lainsäädännössä säädettyihin seuraamuksiin (esim. potilasvahinkolain mukaiseen korvaukseen, rikosoikeudelliseen vastuuseen tai oikeusturvakeskuksen kurinpitotoimenpiteisiin), on potilasta neuvottava miten tällainen asia
laitetaan vireille.
Kantelu
Potilas voi tehdä myös kantelun, mikäli hän on tyytymätön hoitoon tai kohteluun. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä voidaan kannella terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluista.
Lisäksi voidaan kannella myös aluehallintovirastoon. Julkisen terveydenhuollon osalta voidaan lisäksi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille, sekä sosi-

aali- ja terveysministeriöön. Kantelun osalta on syytä huomata, ettei se ole muutoksenhakukeino, eikä se voi välittömästi johtaa virheellisen hallintopäätöksen muuttamiseen,
eikä sen seurauksena voida myöskään muuttaa tai kumota kantelun kohteena olevaa hoito- tai muuta ratkaisua tai
määrätä maksettavaksi korvauksia.
Potilasvahinkojen korvaamista koskeva järjestelmä
Potilasvahinkolain nojalla korvataan potilaalle aiheutunut henkilövahinko. Henkilövahinkoja voivat olla ruumiinvamman lisäksi myös psyykkinen vamma tai aiheutettu tauti. Myös sairauden jatkumista voidaan pitää henkilövahinkona, silloin kun se aiheutuu terveydenhuoltohenkilökunnan virheestä tai laiminlyönnistä
Korvauksen edellytyksenä on aiheutuneen vahingon lisäksi se, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä terveydenhoidolliseen toimintaan. Tältä osin ei edellytetä 100 %
varmuutta, vaan riittää että vahingon kärsinyt voi osoittaa,
että henkilövahinko on todennäköisesti aiheutunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. Korvauksen saaminen
ei myöskään edellytä, että voitaisiin osoittaa jonkun toimineen huolimattomasti, vaan riittää että vahinko on aiheutunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä.
Korvattavat vahingot jaotellaan 7 ryhmään: hoitovahingot, sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta aiheutuneet vahingot, infektiovahingot, tapaturmavahingot, tulipalosta aiheutuneet tai muut vastaavat vahingot, lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutuneet vahingot ja kohtuuttomat vahingot. Kohtuuttomat vahingot korvataan siitä huolimatta olisiko ne voitu välttää kokeneen ammattihenkilön
standardin mukaan vai ei. Kohtuuttomat vahingot tarkoittavat vahinkoja, jotka ovat kohtuuttoman suuria suhteessa suoritettuun toimenpiteisiin (esim. alaraajahalvaus suonikohjuleikkauksen seurauksena).
Korvauksena suoritetaan korvaus sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingoista aiheutuneista kuluista, tulojen ja elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä
viasta ja muusta pysyvästä haitasta. Jos potilas kuolee, hautauskulut korvataan kohtuulliseen määrään.
Korvausta vaaditaan niin, että potilas tai hänen valtuuttamansa asiamies tai holhooja toimittaa kirjallisen vahinkoilmoituksen potilasvakuutuskeskukselle, joka hankkii asiaa koskevat tarvittavat selvitykset ja päättää korvauksen
myöntämisestä. Jos päätös on kielteinen, asiaan voi vaatia
oikaisua, saattaa asia potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi, tai nostaa kanne tuomioistuimessa.
Vahingonkorvaus ja rikosoikeudellinen vastuu
Terveydenhuoltohenkilökunnan virheitä korvataan potilasvahinkolain mukaan riippumatta siitä, onko toiminnassa osoitettavissa huolimattomuutta. Tämän vuoksi terveydenhuoltohenkilökuntaa vastaan ei pääsääntöisesti voi ajaa
henkilövahinkoa koskevaa vahingonkorvauskannetta yleisessä tuomioistuimessa. Kysymykseen voivat kuitenkin joissain tapauksissa tulla esine- ja varallisuusvahingot.
KILPI 1

2013 25

Rikosoikeudellisesti terveydenhuoltohenkilökunta ei ole
erityisasemassa, vaan heidän toimintansa tulee arvioitavaksi myös rikosoikeudellisten säännösten kautta. Yleensä nimikkeinä tulee kysymykseen kuolemantuottamus, vammantuottamus ja virkavelvollisuuden rikkominen
Vahingonkorvauskanne nostetaan vahingon kärsineen
toimesta yleisessä tuomioistuimessa ja rikosoikeudellisesta vastuusta päättää syyttäjä poliisin suorittamaan esitutkinnan jälkeen. Mikäli syyttäjä päättää olla syyttämättä, on
vahingon kärsineellä toissijainen syyteoikeus asiassa.
Sekä vahingonkorvauskanne, että rikossyyte edellyttävät
kuitenkin selkeää näyttöä siitä, että terveydenhuoltohenkilökunta on syyllistynyt asiassa huolimattomuuteen/ laiminlyöntiin. Tämän vuoksi ne ovat huomattavasti harvinaisempia, kuin potilasvahinkolain mukaiset korvausvaatimukset.

Kirjoittaja on Asianajotoimisto Law Talent Oy:n osakas.
Asianajotoimisto Law Talent Oy palvelee asiakkaita Helsingissä ja Tampereella.
Law Talent Oy tarjoaa Kilpirauhasliiton jäsenille lakipalveluja jäsenetuhintaan.
(040) 413 7238, (050) 4900 144 www.lawtalent.fi

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!
Jäsenjärjestösi ja samalla Suomen Kilpirauhasliiton jäsenenä olet tuomassa painoarvoa Kilpirauhasliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle. Mitä suurempaa joukkoa edustamme, sitä vahvemmin pystymme vaikuttamaan.
Kilpirauhasliiton ja oman yhdistyksesi tarjoamat edut:
• KILPI-lehti 4 kertaa vuodessa. (Uusille jäsenille jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.) Verkkosivut
www.kilpirauhasliitto.fi. Sivuilta saat perustietoa kilpirauhassairauksista ja ajankohtaista tietoa kilpirauhasasioista
ja tapahtumista.
• Verkkosivut www.facebook.com/kilpirauhasliitto. Sivuilta
saat tietoa jäsenyhdistyksesi vertaistapaamisista ja asiantuntijaluennoista sekä Kilpirauhasliiton ajankohtaisista tapahtumista.
• Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö, muun muassa yhdenvertaisuuden edistäminen lääkehoidossa ja korvauskäytännöissä.

• Tuetut lomat ja kuntoutumiskurssit.
• Vertaistukea tukipuhelimessa.
• Toimiston jäsenpalvelut, tietoa ja tukea.
• Oman yhdistyksesi ja liiton järjestämät lääkäriluennot ja
muut asiantuntijatilaisuudet.
• Oman yhdistyksesi keskustelu- ja vertaistukitapaamiset,
muut tapahtumat ja virkistystoiminta.
• Oman yhdistyksesi verkkosivut.
• Rahanarvoisia etuja jäsenkortilla.
Yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut:
• Alennukset Healthex-terveyskuntokeskuksen palveluista.
• Alennukset Instrumentariumin silmälaseista ja muista terveystuotteista.
• Alennukset Restel Oy:n hotelliketjun majoitushinnoista.
Jäsenyys kannattaa aina!

TÄMÄN LEHDEN POSTITUKSEN MUKANA
ON KUORESSA JÄSENMAKSULOMAKE
JA JÄSENKORTTI 2013, MUISTA OTTAA
TALTEEN! (Ei koske uusia, äskettäin
liittyneitä jäseniä, jotka ovat saaneet kortin
muun jäsenpostituksen mukana)
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T3-tutkimus on valmis
Teksti: Satu Suvisaari
Mitä T3 on?
Kilpirauhashormonista puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten tyroksiinia, joka onkin pääasiallinen kilpirauhasen erittämä hormoni. Tyroksiinin eli T4-hormonin suora hormonaalinen vaikutus elimistöön on kuitenkin varsin vähäinen, kun
taas vähemmän tunnettu kilpirauhashormoni, trijodityroniini eli T3-hormoni on hyvin aktiivinen hormoni. Neljä jodiatomia sisältävä tyroksiini on eräänlainen esihormoni, josta täytyy irrottaa yksi jodiatomi sen muuttumiseksi kolme
jodiatomia sisältäväksi trijodityroniiniksi. Ihmisruumiin kudosten dejodinaasientsyymit muuttavat dejodioimalla tyroksiinia trijodityroniiniksi elimistön tarpeita varten.
Professori Matti Välimäen mukaan pienellä osasta tyroksiinin suuresta käyttäjäjoukosta vointi säilyy huonona lääkityksestä ja asianmukaisista veriarvoista riippumatta. Välimäen mukaan on mahdollista, että näillä hypotyreoosia sairastavilla dejodinaasientsyymit eivät toimi normaalilla tavalla, jolloin trijodityroniinin eli T3-hormonin puuttuminen
lääkityksestä saattaa johtaa huonoon vointiin. (Välimäki, M.
(2010): Hypotyreoosin hoito – useimmiten helppoa, joskus
vaikeaa. Suomen Lääkärilehti 9/2010, 797-799.) Tähän mennessä tehdyt harvalukuiset vertailututkimukset T4-lääkityksen ja T4/T3- yhdistelmälääkityksen vaikutuksesta potilaiden vointiin ovat olleet niin laajuudeltaan kuin koeasetelmiltaan varsin vaatimattomia. Dejodinaasientsyymien geneettisistä poikkeamista on tehty lähivuosina tutkimuksia,
joiden perusteella mahdollisuudet laadukkaisiin vertailututkimuksiin saattavat parantua.
Kyselyn toteutus
Suomen Kilpirauhasliitto käynnisti viime kesänä verkkopohjaisen kyselyn hypotyreoosia sairastaville potilaille, jotka ovat käyttäneet aikaisemmin tyroksiinia ja nykyisin T4/
T3- yhdistelmälääkitystä. Kyselyyn oli mahdollista vastata
nimettömänä.
Vastauslomakkeita jätettiin 173, mutta näistä kaksi oli tyhjiä ja lisäksi yksi vastaajista ei ollut käyttänyt muita lääkityksiä kuin tyroksiinia. Tutkimuksessa käytettiin siis kaikkiaan
170 vastaajan antamia vastauksia. Vastaajien ikäjakauma oli
lavea: vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1933 ja nuorin
vuonna 1992. Vastaajista 161 oli naisia ja 9 miehiä. Vastaajien jakaumat hypotyreoosin sairastamisen keston, T4-lääkityksen ja nykyisen T4/T3-yhdistelmälääkityksen suhteen
on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hypotyreoosin sairastamisen kesto
T4- lääkityksen kesto
T4/T3- yhdistelmälääkityksen kesto

alle 6 kk
11%
35 %

Kysely jaettiin kolmeen osioon, joissa oli yhteensä 29 kysymystä liittyen fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin oireisiin.
Kullakin vastaajalla oli yksilöllinen oireprofiili, jossa koettu
oireilu ei useimmiten koskenut kaikkia tiedusteltuja oireita.
Tilastollisesti tarkasteltuna T4/T3- yhdistelmälääkitys edusti vähäisempää oireilua T4- lääkitykseen verrattuna kaikkien kysyttyjen oireiden kohdalla.
Parannusta niin fyysisissä, psyykkisissä
kuin sosiaalisissa oireissa
Fyysisten oireiden kohdalla merkittävin parannus koettiin väsymyksen/uupumuksen ja palelun/kylmänsietokyvyn
kohdalla sekä yleisessä hyvinvoinnissa. Psyykkisistä oireista alakuloisuuden/masentuneisuuden kohdalla koettiin T4/
T3- yhdistelmälääkityksen suurin hyöty suhteessa T4-lääkitykseen. Tämä oli myös koko kyselyn suurin koettu muutos.
Kyselyn toiseksi suurin muutos koettiin toisessa psyykkisiä
oireita koskevassa kysymyksessä, jossa tiedusteltiin kokeeko vastaaja, ettei ole oikein normaali oma itsensä. Psyykkisistä oireista kolmanneksi suurin muutos koski aloitekykyä.
Sosiaalisista oireista suurin muutos koettiin yleisessä elämänlaadussa, päivittäisissä vaikeuksissa työstä suoriutumisessa ja sosiaalisessa aktiivisuudessa. Kyselyn vähäisimmät
muutokset lääkitysten välillä liittyivät päänsärkyyn, huimaukseen ja seksuaaliseen halukkuuteen.
Lisätutkimus on tarpeen
Kyselyn tuloksen voi sanoa olevan suuntaa antava, ja
kyselyyn osallistuneiden määräkin muodostui varsin suureksi. Selkeinä rajoitteina luotettavuuden kannalta voi pitää anonyymiutta ja oirearvioinnin osittaista muistinvaraisuutta. Vastaajat joutuivat nyt muistelemaan oireitaan jopa
vuosien päähän ja vertaamaan sitä nykytilanteeseen. Osa
vastaajista oli myös käyttänyt T4/T3- yhdistelmälääkitystä
vasta hyvin lyhyen aikaa. Omaan aktiivisuuteen perustuva
osallistuminen on selvästi kannustanut niitä vastaajia, jotka
alle 12 kk
1%
15 %
16 %

1-5 vuotta
27 %
43 %
41 %

yli 5 vuotta
72 %
31 %
8%
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ovat hyötyneet T4/T3- yhdistelmälääkityksestä, mutta jättää vaille vastausta sen ovatko ne, jotka eivät ole kokeneet
yhdistelmälääkitystä itselleen sopivaksi, jättäneet kiinnostuksenpuutteessa vastaamatta kyselyyn.
Kaiken kaikkiaan kyselyn selvät tulokset ja vastaajien
suhteellisen korkea lukumäärä antavat sen viestin, että T3-

hormonilla on osalle hypotyreoosipotilaista keskeinen rooli oireettomuuteen pyrittäessä. Samalla herää kysymys siitä miten tällaiset potilaat voitaisiin tunnistaa lääkärin vastaanotolla ja minkälaisia hoitolinjoja tulisi noudattaa. Aiheen ympärillä olisi siis syytä tehdä biolääketieteellistä ja
terveystieteellistä tutkimusta.

Mitä liitto tekee tutkimustuloksilla?
Vastaajamäärä (170) voi tuntua pieneltä, mutta erityisluvallisten T3:a sisältävien valmisteiden käyttäjiäkään ei ole
valtavasti. Käyttäjämäärä on vahvassa nousussa. Vuonna
2011 lupia oli voimassa hieman yli 1500, seuraavana vuonna 55% enemmän. Suurin nousu on tapahtunut synteettisen liotyroniinin käytössä, mutta myös eläinperäisten valmisteiden käyttäjämäärät ovat edelleen kasvussa. Vaikuttaa
siis siltä, että valmisteet tunnetaan aikaisempaa paremmin.
Tarkemmat tutkimustulokset julkaistaan liiton internetsivulla helmikuussa. Tutkimus suoritettiin siten, ettei yksittäisen henkilön vastauksia voi tunnistaa.
Näiden tulosten läpikäynnin jälkeen tulemme jakamaan
tiedon asiaan liittyville tahoille. Tällä hetkellä suunnitelmissa ovat ainakin lääkkeiden hintalautakunta ja Suomen En-

dokrinologiyhdistys, mutta muitakin harkitaan. Toiveena
on, että ainakin tietoa saadaan jaettua, vaikkei eläinperäisten valmisteiden Kela-korvattavuus tällä vielä toteutuisikaan. Kuten Satu Suvisaari kirjoittaa, lisätutkimusta tarvitaan, mutta sen toteuttaminen vaikuttaa mahdollisemmalta kuin ennen.
Satu Suvisaari on koulutukseltaan bioanalyytikko, mutta
on nyt valmistumassa valtiotieteiden maisteriksi sosiologian oppiaineesta. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on terveyssosiologia. Työkokemusta on kertynyt lääketutkimuksesta.
Tanja Väyrynen
lääketyöryhmän vetäjä

Kuntoutumiskurssit 2013
17.–19.5.2013 Espoo, Siikaranta.
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville tai lähiaikoina
työelämään siirtyville. Hakuaika päättyy 9.4. Osallistumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh.
Kilpirauhassairauksista luennoi endokrinologi Niina Matikainen. Työssä jaksamiseen liittyvistä luennoista ja harjoituksista vastaa työhyvinvoinnin valmentaja Jari Puranen.
4.–6.10.2013 Sokos Hotel Eden, Oulu.
Kurssi on yleiskurssi ja sille voivat hakea kilpirauhasen
toimintahäiriötä sairastavat. Hakuaika päättyy 12.8. Osallistumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Työmarkkina-,
toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville 85 €/2hh/henkilö.
Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka voi täyttää ja lähettää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat-valikon alla. Lomakkeita voi myös tilata toimistosta
p. (09) 8684 6550.
Hakulomakkeet lähetetään toimisto@kilpirauhasliitto.
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fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B,
00100 Helsinki.
Ennen kurssilaisten lopullista valintaa keskustellaan jokaisen hakijan kanssa puhelimitse, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi.
Kurssivalinnoissa ovat etusijalla ensikertalaiset.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit,
asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut luennot sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut
maksaa kurssilainen itse.			
		
Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mikäli hän peruu osallistumisensa kurssia edeltävän viikon aikana.
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumispäiville
kahdestaan lemmikkieläimen kanssa, on hänen varattava erillinen yhden hengen huone.
Kurssimme ovat hajusteettomia.

Ammattijärjestäjä ratkaisi
kodin tavarakaaoksen
Teksi: Katriina Juoperi

Perheenäiti Sanna taiteili vuosia diagnosoimattoman
kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa. Tänä päivänä tiedetään, että Sanna luultavasti sairasti kilpirauhasen pahan
tulehduksen kymmenen vuotta sitten. Väsymystä ja kymmenien kilojen lihomista hoidettiin masennuksena. Sannan jaksaminen riitti työssä käymiseen, mutta kotiin päästyään hän rojahti sohvalle. Kodin kunnossapitoon voimavaroja ei riittänyt.
- Kotimme alakerran sain pidettyä suunnilleen kunnossa, mutta yläkerrassa, kodinhoitohuoneessa ja varastoissa
vallitsi kaaos. Kun muutakaan syytä jaksamattomuuteeni ei
löytynyt, syytin itseäni. Riittämättömyyden tunne ja häpeä
estivät kutsumasta vieraita kylään, Sanna muistelee väsymyksen vuosiaan.
Sanna etsi kuitenkin sinnikkäästi apua. Vuonna 2011 löytyi oikea lääkäri ja diagnoosi oli selvä siltä seisomalta.
- Kaksi ja puoli kuukautta tyroksiinilääkityksen aloittamisen jälkeen olin taas oma itseni, Sanna kertoo.
- Sain elämäni tolalleen ja painokin putosi normaaliksi.
Vuosien aikana sotkuiseksi ajautuneen kodin järjestäminen
tuntui kuitenkin mahdottomalta urakalta, Sanna toteaa.
- Silloin muistin lehtiartikkelin, jonka olin nähnyt kuukausia aiemmin. Googlasin englanninkielisellä nimikkeellä
professional organizer, ja löysin lehden sivuilta tutun naisen, Maria Laitisen, Sanna kertoo etsinnästään.

- Työskentelin Marian kanssa yhteensä neljä päivää. Ammattilaisen kanssa järjestäminen tuntui luontevalta ja helpolta. Meillä oli varsin yhteneväiset näkemykset siitä, mitä
tavaroita säästetään, laitetaan kierrätykseen, tai hävitetään
kokonaan, tyytyväinen Sanna kertoo.
- Ammattilaisen neuvot ja logiikka, jolla tavarat pakattiin
laatikoihin ja hyllyihin oli minulle hienoa oppia. Varastomme käytettävyys parani sata prosenttia! Apu siinä tilanteessa oli uskomaton, ja järjestys on säilynyt, Sanna hehkuttaa
muutama kuukausi urakan jälkeen.

Ennen Ammattijärjestäjien apua.
Kuva: Maria Laitinen

Ammattijärjestäjien avun jälkeen.
Kuva: Maria Laitinen

Näin aloitat kodin tavarakaaoksen kesyttämisen
1) Lopeta ostaminen. Kodin täyttyminen pysähtyy.
2) Aloita pienestä. Sukkalaatikko tai kylppärin shampoohylly ovat hyviä harjoittelukohteita.
3) Säilytä suosikit. Laita pois ne mitä et käytä.
4) Tee valmiiksi. Toimita roskat roskiin ja kierrätyskassi
ainakin autoon asti.
5) Palkitse itsesi. Ihaile työn tuloksia ja keitä vaikka raivauskahvit.
Kurkkaa myös oman kaupungin ammattijärjestäjien kurssitarjonta netistä!
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Uusi näkökulma sosiaalialaan
Aiemmin sosiaaliasemalla työskennellyt tamperelainen
Sandy Talarmo kaipasi muutosta työuralleen.
- Viime vuonna suunnittelin itseni näköisen koulutuskokonaisuuden. Kävin NLP:n peruskurssin, ammattijärjestäjäkurssin, ja aloitin life coach -opinnot. Tämä paketti avaa aivan uusia näkökulmia ihmisten kanssa työskentelyyn, Sandy iloitsee.
Sandylle oli alusta asti selvää, että hän haluaa tehdä
työtä yrittäjänä.
- Nyt minulla on mahdollisuus toteuttaa omaa juttuani
täysin omilla ehdoillani, hän sanoo.
- Järjestän Tampereella ja vanhassa kotikaupungissani
Joensuussa inspiraatioryhmiä, joissa pohditaan esimerkiksi
kodin papereiden järjestämisestä. Pienellä vetoavulla ja vertaistuen voimin ovat monen kodin paperipinot alkaneet madaltua, Sandy kertoo onnistumisestaan uudella urapolulla.
Suomen Ammattijärjestäjät ry
- Perustettu vuonna 2011
- Jäseniä 50
- Jäseneksi pääsee Suomessa tai
ulkomailla ammattijärjestäjäksi kouluttautunut henkilö
- www.ammattijarjestajat.fi
- www.facebook.com/ammattijarjestajat

Ammattijärjestäjät – Sandy Talarmo.
Kuva: Ville Talarmo
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SAKSITTUA
Koonnut: Juhani Hiltunen ja Kirsti Hänninen

Harvinaisen terve ihminen
Urheilu on aina ollut osa Nanna Suden arkea, mutta harrastuksessa oli kahdeksan vuoden tauko.Liikkumattomuudesta seurasi pahoinvointia.
”Huomasin sen, koska olen vuoden
ajan ravannut joka kuukausi mehiläisessä.Minulla oli kaikenlaisia psykosomaattisia oireita ja olin suunnilleen kuolemassa.
Minut kuvattiin ja skannattiin.Lääkäri sanoi, että olet harvinaisen terve ihminen.”
Kovan työtahdin takia koetuksella olleessa kehossa todettiin kuitenkin kilpirauhasen vajaatoiminta.Sairautta on hoidettu kuukausi tyroksiinilla.
Seura 39/2012
Väsymys ei kadonnut nukkumalla
Kaksi vuotta sitten syksyllä minut valtasi sietämätön väsymys. Ajattelin, että antaa olla,onneksi kohta on joululoma.Olin
aina ollut liikkuvaista sorttia, mutta nyt
en jaksanut tehdä töiden jälkeen muuta kuin nukkua. Vedin yhdentoista tunnin yöunia, ja sittenkin jaksoin olla hereillä vain pari tuntia kerrallaan.
Vasta kun näin, että väsymys ei katoa
nukkumalla,lähdin joulun jälkeen lääkäriin. Lääkäri kyseli oireistani ja sai selville,
että minulla oli jo parin vuoden ajan ollut pahaa ummetusta.Sitä tutkittiin aikoinaan, mutta en osannut epäillä, että vatsaoireet ja väsymys liittyisivät toisiinsa.
Kilpirauhasen vajaatoiminta löytyi
ensimmäisissä verikokeissa. Onneksi, sillä monilla potilailla, etenkin viisikymppisillä naisilla oireet kuulemma sotkeutuvat
helposti masennukseen ja vaihdevuosiin.
Minulla aloitettiin heti tyroksiinilääkitys.Sain viikon sairauslomaa,jotta nähtäisiin, alkaako lääkitys tehota. Ja alkoihan
se, pahimmat oireeni katosivat kahdes-

sa päivässä ja elämä alkoi kirkastua. Ihmettelin, voiko tämä olla totta, niin rasittavaksi oloni oli jo käynyt.
Satu Helminen ET 17/2012
D-vitamiinin puute sikiöaikana
voi lisätä MS-tautia
Raskaana olevat tarvitsevat D-vitamiinilisää, kirjoittaa Britannian lääkäriseuran lehti.
Äidin puute D-vitamiinista voi altistaa lapsen MS-taudille, kirjoittaa Britannian lääkäriseuran neurologian,neurokirurgian ja neuropsykologian alojen lehti.
Päätelmää varten tutkijat vetivät yhteen tuloksia tutkimuksista,joissa on tietoja yli 150 000:sta MS-tautiin sairastuneesta ja heidän syntymäkuukaudestaan.
Jo aiemmin on tiedetty, että pohjoisessa asuvilla on enemmän MS-tautia kuin
etelässä asuvilla. Syitä on esitetty useita,
ja suomalaisista suvuista on esimerkiksi löydetty taudille altistava geenimuoto. Tutkijat määrittelivät asuinpaikan leveyspiirin mukaan: 52. leveyspiiriin pohjoispuolella asuvilla on enemmän MStautia kuin etelässä asuvilla. Etelä-Suomi on 60. leveyspiirin pohjoispuolella.
Pohjoisessa asuvilla on enemmän MStautia, jos he ovat syntyneet huhtikuussa. Vähiten tautia on lokakuussa syntyneillä. Ero ei ole suuri: viiden prosentin
lisäys huhtikuussa ja seitsemän prosentin vähennys lokakuussa syntyvillä verrattuna muihin kuukausiin.
Syyn tutkijat löysivät auringosta. Se
ei tuota 52. leveyspiirin pohjoispuolelle
tarpeeksi ultraviolettisäteilyä lokakuun
ja maaliskuun välillä, että iho voisi tuottaa tarpeeksi D-vitamiinia. Siksi tutkijat
päätyvät suosittelemaan D-vitamiinilisää
raskaana oleville.Suomessa suositellaan

!

kaikille D-vitamiinilisää ympäri vuoden.
Raskaana oleville suositellaan kymmentä mikrogrammaa päivässä, kun
2–60-vuotiaiden suositus on 7,5 mikrogrammaa. Määrä saattaa nousta tulossa
olevien pohjoismaisten suositusten myötä.
HS 18.11.2012
Tyroksiini ja masennus
Kysymys: Minua on askarruttanut pitkään,miksi lääkärit ovat nihkeitä määräämään tyroksiinia,vaikka kilpirauhasen toimintaan liittyvät laboratorioarvot (TSH,T4)
olisivat viitearvojen ulkopuolella. Asia jätetään vain seurantaan ja tarjotaan kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvien oireiden hoitoon mielialalääkkeitä.
Vastaus:On vaikea tietää,miksi lääkärisi ei ole määrännyt Sinulle tyroksiinia, jos
Sinä todella kärsit laboratorioarvojen perusteella kilpirauhasen vajaatoiminnasta.
Voihan olla,että nuo arvot ovat viitearvojen rajamailla,jonka vuoksi lääkärisi haluaa ensin seurata vointiasi ennen mahdollista kokeilua tyroksiinilla.
Jos kuitenkin kärsit masennuksesta eikä mielialalääkkeiden käyttö tuota toivottua hoitotulosta,on perusteltua liittää lääkitykseesi pieni annos tyroksiinia asteittain nousevin annoksin. Jos masennustilasta kärsivän potilaan kilpirauhasen toimintaa kuvaavat laboratorioarvot ovat
viitealueen rajoilla, voi tyroksiinin lisääminen masennuslääkkeeseen tuoda toivotun hoitotuloksen 2-4 viikon kuluessa.
Matti Huttunen
Hyvä Terveys 13/2012

Talvi peruutuspeilissä.
Kuva: Raisa Kuusela
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Sähköinen resepti yleistyy vauhdilla
Sähköinen resepti on jo nyt noin 750 000 suomalaisella.
Heistä yli 200 000 on käyttänyt myös Omien tietojen katselu -palvelua, jossa kansalainen voi itse tarkastella verkossa saamiaan lääkemääräyksiä.
Kaikkiaan terveydenhuollossa on kirjoitettu yli 3,2 miljoonaa sähköistä reseptiä. Sähköisiä lääkemääräyksiä kirjoitetaan noin 26 000 joka arkipäivä. Määrä kasvaa viikoittain, kun mukaan tulee uusia terveydenhuollon yksiköitä.
Julkisen sektorin terveydenhuollon yksiköistä noin puolet on jo ottanut sähköisen reseptin käyttöön. Parhaillaan
käyttöönotto on meneillään muun muassa Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä pääkaupunkiseudun kunnissa.
Julkisella sektorilla sähköinen resepti on käytössä 31.3.2013
mennessä.Yksityinen terveydenhuolto liittyy palvelun käyttäjiksi viimeistään maaliskuun 2014 loppuun mennessä.
Lue lisää www.kanta.fi

Miten toimin sähköisen reseptin kanssa?
Lääkärin kirjoittama sähköinen resepti menee KanTapalveluun (Kansallinen Terveysarkisto), josta apteekit voivat hakea lääkemääräyksesi. Pyydä apteekista yhteenveto,
joka sisältää tiedot niistä sähköisistä resepteistäsi, joissa on
lääkettä saamatta. Tiedot ovat saatavissa 30 kuukautta reseptin määräyspäivästä lukien.
Lääkärin kuuluu antaa sinulle lääkeohjeet, joista selviää
käyttämäsi lääkkeen nimi, annosteluohjeet ja mihin tarkoitukseen lääke on määrätty. Ota ohje mukaasi, kun menet
sairaalaan, sairaalan poliklinikalle tai lääkärin vastaanotolle.

Lähde: Sosiaalivakuutus 4-2012

Sköldkörtelsjukdomar och MS

Text: Juhani Ruutiainen,
docent i neurologi, rehalibiteringschef
Finlands MS-förbund

MS
Multipel skleros är en progressiv sjukdom i centrala nervsystemet. Ca 7 000 finländare lider av sjukdomen. Det är den
mest vanliga, grava neurologiska sjukdomen bland unga vuxna i Finland.
Diagnosen görs oftast i åldern 20-40 år.
Det är sällsynt att insjukna i MS om man är
under 16 eller över 60 år. MS är mer vanlig bland kvinnor än hos män; ca två tredjedelar av de som insjuknar i MS är kvinnor. För att säkra diagnosen magnetröntgas hjärnan och ryggmärgen samt ryggmärgsvätskan undersöks.
MS inverkan på funktionsförmågan
är märkbar. De individuella skillnaderna
är dock stora. Sjukdomen blir progressiv
hos cirka hälften av MS-patienterna inom
tjugo år. De vanligaste första symptomen
brukar vara synstörningar och känselstörningar i lemmarna. Enligt en finländsk befolkningsundersökning har över hälften
av de med MS invalidpensionerats i för-
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tid. Cirka hälften använder regelbundet
hjälpmedel för att kunna röra sig. Sjukdomen förkortar den förväntade livslängden
med 7-10 år i genomsnitt.
Till behandlingen av MS hör egenvård,
rehabilitering samt läkemedel som saktar
ned sjukdomen och behandlar symptomen. För sjukdomsförloppets framskridning är det viktigt att komma igång med
behandling i ett så tidigt skede som möjligt.
De med MS är internationellt välorganiserade. Även i Finland hör de flesta
till en patientorganisation. MS-förbundet har en central roll bl a i organiseringen av rehabilitering som komplement till
den allmänna hälsovården. MS för med sig
många olika anpassningsutmaningar. Vid
behandling av de många symptomen och
den progressiva sjukdomen har rehabiliteringen en viktig uppgift. Nationellt producerar MS-förbundet neurologiska rehabiliteringstjänster vid Masku neurologiska rehabiliteringscenter och vid Öppenrehabilitering Avokuntoutus Aksoni vid

avdelningarna i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors.
Sköldkörteln och MS
Det är vanligt med funktionsstörningar i sköldkörteln hos människor med MS.
Symptomen kan till och med vara likadana.Till under- och överfunktion i sköldkörteln hör många olika slags neurologiska
symptom. De kan också vara grava, om
hormonvärdena är mycket avvikande och
diagnosen ännu inte är ställd. Till den gemensamma sjukdomsbilden hör bl a humörskiftningar, muskelsvaghet och trötthet. Det är vanligt att diagnosen blir underfunktion i sköldkörteln hos patienter
med MS. I dessa fall har hälsotillståndet
förbättrats betydligt efter påbörjad hormonbehandling.
MS är en autoimmun sjukdom
MS är en autoimmun sjukdom i hjär-

nan och ryggmärgen. Ett friskt immunsystem har som uppgift att försvara kroppen mot inkräktare, till exempel virus. Immunsystemet hos MS-patienter fungerar
inte som det ska, utan angriper nervsystemet. De för nervbanorna skadliga vita
blodkropparna förstör vävnaderna och
ger upphov till inflammatoriska härdar
då de drar fram i det centrala nervsystemet. Vad som händer är att de vita blodkropparna tror sig identifiera främmande
ämnen i hjärnan och angriper dem. MS är
inte en ärftlig sjukdom och diagnos kan
inte ställas på basis av gentester, varken
nu eller i framtiden.
Välkända autoimmuna sjukdomar är bl
a barndiabetes, sårig inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), celiaki, ledgångsreumatism,
SUDOKUpsoriasis och SLE.Vad dessa sjukdomar beror på vet man inte. Man tror att
bakgrunden till dessa är en kombination
av ofullständig och ärftlig benägenhet
till sjukdomarna och okända miljöfaktorer. Många, ganska vanliga virus och bakterier
bryter
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Autoimmun sjukdom i sköldkörteln
Även sköldkörteln har sin egen autoimmuna sjukdom. Den kallas för autoimmun tyreoidit. Ordet kommer från sköldkörtelns latinska namn, thyreoidea. Det är
vanligt att finna en lindrigt eller måttligt
förstorad sköldkörtel, som för det mesta
inte ömmar. Sköldkörtelns funktion är ofta
normal, men det kan förekomma undereller överproduktion. Till autoimmun tyreoidit hör de vita blodkropparnas antikroppsbildning mot dess egna ämnen. Cirka 1-4 % av finländarna har en kraftig produktion av antikroppar mot sköldkörteln.
Hos människor med MS är förekomsten
av antikroppar större än hos friska. Antikropparna betyder nödvändigtvis inte att
man har sjukdomen, men att risken är stor.
Följderna varierar hos olika människor.
Det är inte ovanligt att det hos samma
person utvecklas två olika autoimmuna
sjukdomar under ett liv. Det har rapporterats att MS och en funktionsstörning
i sköldkörteln förekommer tillsammans
1
mer än vad slumpen visar. Någon obe6 koppling mellan dessa finns inte.
stridlig
År 2012 har två undersökningar publicerats om ämnet och en litteraturöversikt. I
en kanadensisk undersökning upptäcktes att 4 000 personer med MS hade automimmun tyreoidit lika ofta som 21 000
kontrollpersoner i samma ålder och kön.
I en svensk registerundersökning var autoimmuna
sjukdomar i samband med MS
4

lika vanliga som hos resten av befolkningen. Sjukdomar i sköldkörteln var dock inte bland de sjukdomar som man ville finna. Sista ordet lär en omfattande engelsk
litteraturöversikt få, där man fann 19 undersökningar om ämnet. Enligt dessa löper en person med MS 1,7 gånger större risk att insjukna i autoimmun tyreoidit
och för nära släktingar är risken 2,4 gånger större än hos resten av befolkningen.
Andra MS-relaterade autoimmuna sjukdomar var sårig inflammation i tjocktarmen och psoriasis.
Läkemedel för MS och sköldkörteln
De läkemedel som används vid behandling av MS verkar genom de vita blokropparna, dvs via immunsystemet. På grund
av verkningsmekanismen kan andra autoimmunsjukdomar uppstå. Vissa läkemedel som används för behandling av
MS kan påverka sköldkörteln. Till exempel Lemtrada (alemtuzumab), som väntar på försäljningstillstånd, orsakar funktionsnedsättning hos nästan 20 % av användarna. Användningen av läkemedlet
kan leda till både under- och överfunktion i sköldkörteln samt till inflammationer. Även betainterferon, som är det vanligaste läkemedlet som används för att hejda sjukdomens aktivitet, kan orsaka funktionsstörningar i sköldkörteln.Vid behandling av MS rekommenderar man därför att
sköldkörtelns hormonnivåer kontrolleras
under en interferonbehandling.
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– Teemana hedelmällisyys
– Tapahtumia eri puolilla maata
Voit tukea Kilpirauhasliiton toimintaa lahjoittamalla
haluamasi summan tilille

FI19 8000 1970 4661 82

Lahjoituksia voit tehdä myös netin kautta

www.kilpirauhasliitto.fi
Lahjoituspainike löytyy etusivulta.
Kertyneillä varoilla tuemme paikallisten kilpirauhasyhdistysten
järjestämiä asiantuntijaluentoja.
Ohjaamme varoja myös kilpirauhassairauksien
tutkimustoiminnan edistämiseen.
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa
nro 2020/2011/4071.
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Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi
paikallisyhdistykseen
Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu on 19 € sisältäen KILPI-lehden 4 numeroa/vuosi.

Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o kilpirauhasen liikatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista
o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi				o på svenska
Sukunimi:
Etunimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymävuosi: (tilastointia varten)

o En halua esitettä,
kiitos

o mies
o nainen

Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

!

Jäseneksi voit liittyä myös sähköpostitse, Internet-sivuillamme ja puhelimitse:
toimisto@kilpirauhasliitto. fi, www.kilpirauhasliitto.fi, puh. (09) 8684 6550

Lehden tilaus
Haluan tilata Kilpi-lehden 32 €/vuosi o sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
(Huom. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna) Kestotilaus 28 €/vuosi o, joka jatkuu kulloinkin
voimassa olevaan kestotilaushintaan niin kauan kuin itse haluat. Rastita oikea vaihtoehto.
Nimi:
Osoite:							Puhelin:
Postinumero ja postitoimipaikka:
Allekirjoitus:
/
20
Jos haluat tilata lehden lahjaksi, täytä alle lehden saajan tiedot.
Lasku tulee sinulle yllä olevaan osoitteeseen.
Lehden saaja:
Osoite:						
Postinumero ja postitoimipaikka:

