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VASTAANOTTAVAT LÄÄKÄRIT

Hannu Järveläinen
professori, sisätautien ja endokrinologian
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys
(aseman vastaava lääkäri)
Anne Artukka
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen
hoidon erityispätevyys
Hanna Laine
LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys
Lassi Nelimarkka
LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri,
diabeteksen hoidon erityispätevyys
Teemu Niiranen
professori, sisätautien erikoislääkäri
Lääkärit ottavat vastaan tiistaisin ja torstaisin.
Ajanvaraus toimistolta.
Saavu hoitajan vastaanotolle n. 15 minuuttia ennen
varsinaista lääkärinkäyntiaikaa. Lääkärinkäyntien
yhteydessä diabetesvastuuhoitajan vastaanotto on
maksuton.
HOITAJA Diabetesasemalla
Mirja Kulo
Diabetesvastuuhoitaja
SOKERIPALAN LEHTIVASTAAVA
Katariina Vahander
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Toimiston aukioloajat
normaalioloissa:
Maanantai klo 9.30–16.30
Tiistai klo 9.30–16.30
Keskiviikko 9.30–16.30
Torstai klo 9.30–19.00
Perjantai klo 8.30–13.00
Koronaepidemia voi aiheuttaa
muutoksia aikatauluihin.
TOIMISTOSIHTEERI
Leena Hannonen-Niekka
Kaikille vastaanotoille ajanvaraus
numerosta 040 758 5113. Jos joudut
peruuttamaan vastaanottoaikasi,
kun Diabetesasema on kiinni, niin
kerro vastaajaan, kuka olet ja milloin
aikasi on. Vastaanottoajan peruutus
tulee tehdä vastaajaan viimeistään
edellisenä päivänä ja myös viikonloppuna. Peruuttamattomasta ja
käyttämättömästä vastaanottoajasta
veloitetaan 41 e.
Jos epäilet koronavirustartuntaa
itselläsi tai läheiselläsi, jää kotiin.
Kotiin jäämistä suosittelemme myös,
jos sinulla on tavallinen kausiflunssa. Ilmoita meille puhelimitse
040 7585 113 tai sähköpostitse
info@lounais-suomendiabetes.fi,
mikäli et pääse tulemaan sovitulle
ajalle Lounais-Suomen Diabetes
asemalle. Näin estämme epidemian
leviämisen riskiryhmiin.

JALKATERAPEUTIT
Sofia Ervasto,
jalkaterapeutti (AMK)
Emmi Isotalo,
jalkaterapeutti (AMK)
Essi Mäkinen,
jalkaterapeutti (AMK)
Ritva Nuutinen,
jalkojenhoitaja (rek)
Tuija Ojala
jalkojenhoitaja
Heidi Saarinen,
jalkaterapeutti (AMK)

SOKERIPALA

TOIMISTON POIKKEAVAT
AUKIOLOAJAT:

Lounais-Suomen Diabetes ry:n
jäsentiedote 1/2021

Torstaina 01.04. toimisto suljetaan
klo 13.

Julkaisija
Lounais-Suomen Diabetes ry, Yliopistonkatu 37 A, ullakkokerros, 20100 TURKU

Perjantai 02.04. - maanantai 05.04.
toimisto suljettu.

Myynti ja aineisto Toimisto,
puh. 040 758 5113 tai 044 7350 121,
markkinointi@lounais-suomendiabetes.fi

Keskiviikkona 12.05. toimisto suljetaan klo 13.

Painopaikka PAINO-KAARINA OY,
painosmäärä 3000 kpl

Torstaina 13.05. toimisto suljettu.

Kansikuva Katariina Vahander

Koronapandemian jatkuessa jatkamme myös asiakkaillemme soittelua
ajanvarausta edeltävänä päivänä.
Soitamme numerosta 044 7350 121,
040 758 5113 tai 040 758 5017.
Varmistamme, että olet tulossa ja olet
myös terve.

Hoitajat paikalla sovitusti.

Sokeripala nro 2 touko-kesäkuussa ja
materiaalin palautuspäivä 7.5.2021,
Sokeripala nro 3 elo-syyskuussa ja
materiaalin palautuspäivä 6.8.2021 ja
Sokeripala nro 4 marras-joulukuussa ja
materiaalin palautuspäivä 5.11.2021

LIITY JÄSENEKSI

osoitteessa
www.lounais-suomendiabetes.fi

HALLITUS 2021
Jokinen Tapio, puheenjohtaja
Hihnala Sakari
Paajanen Pirjo, uusi hallituksen jäsen
Salminen Arto, uusi hallituksen jäsen
Vähätalo Markku
Väisänen Arja, uusi hallituksen jäsen

Sokeripalan lehtivastaavan ja yhdistyksen
sihteerin Anneli Heiskasen läksiäisiä vietettiin toi
mistolla tammikuun puolivälissä. Puheenjohtaja
Tapio Jokinen piti puheen samalla kun maisteltiin
herkkuja. Anneli oli varsinainen ”jokapaikanhöy
lä” ollen monessa mukana. Hän toimitti Sokeri
pala-lehteä, järjesti matkoja ja tapahtumia, ja
lisäksi avusti toimistotöissä. Hyviä eläkepäiviä
Annelille, ja kiitos kuluneista vuosista!

Varajäsenet:
Artukka Anne
Jääskeläinen Riikka, uusi hallituksen
varajäsen, perhokerhotoiminnan vastaava
Aalto Hanna, Facebook-vastaava
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PÄÄKIRJOITUS
KORONA
Tämä oli yhdistyksen henkilökunnalle iso
ponnistus, mutta mahdollisti oireettoman
toiminnan ja oli varmasti asiakkaillekin
terveyden kannalta hyvä palvelu.

Koronapandemia ei ole vielä nitistetty,
mutta askelia taiston voittamiseksi otetaan koko ajan. Mitä vaikutuksia tällä
epidemialla on ollut diabetestä sairastavalle? Voimmeko sanoa oppineemme siitä
jotain? Koronapandemia on yhdistänyt,
mutta myös erottanut. Epävarmuuden ja
turvattomuuden kokeminen on ollut globaalia. Virus on erottanut ihmiset läheisistään kaikkialla maailmassa kipeällä
tavalla.

Henkilökuntaa on lisätty yhdellä jalkojenhoitaja Tuija Ojalalla sekä toimistyöntekijällä Katariina Vahanderilla. Kaikki tämä,
jotta voidaan paremmin palvella yhdistyksen jäseniä. Aika ei ole helppo, mutta
yhteistyöllä ja ymmärryksellä menemme
kohti kesää.

Kun yhteiskunta vähitellen avautuu ja
rajoitukset lievenevät, on aika miettiä, mitä
diabetesyhdistys pystyy tarjoamaan ensi
syksynä.

Tapio Jokinen
Puheenjohtaja

Pakolliset kokoukset eli useimmilla siirtynevät kevät- ja syyskokoukset on toki
pakko pitää ennemmin tai myöhemmin.
On keskityttävä erityisesti miettimään
toimintaa jäsenistön aktivisuuden palauttamiseen hallinnollisten kokousten sijaan.
Erityisesti koronaeristyksessä olleiden
iäkkäämpien jäsenten toiveina on varmasti tarve monenlaiselle kohtaamiselle
ja toiminnalle. Enemmän ja matalammalla
kynnyksellä. Varovaisuus, rajoitukset ja
ohjeet muistaen.
Yhdistyksen toiminta koronasta huolimatta diabetesaseman osalta on jatkunut
normaalisti. Tästä kiitos kuuluu henkilökunnalle, joka kovan työpaineen
alla on voinut pitää tilat desinfioituna
ja puhtaina.
Erityisesti on huomioitava aseman asiakkaille tapahtunut ennalta soittaminen, joka otettiin
käyttöön. Tällä varmistettiin
asiakkaiden terveystilanne eikä
asemalle päässyt henkilöitä,
joilla mahdollisesti oli korona.
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DIABETESASEMAN UUDET TYÖNTEKIJÄT
Nimi: Teemu Niiranen
Syntymävuosi: 1979
Koulutus: LT, sisätautien erikoislääkäri
Perhe: Vaimo ja kaksi lasta
Toimenkuva ja muu toiminta: Sisätautiopin professori,
Turun Yliopisto ja ylilääkäri, sisätautipoliklinikka, Tyks.
Olen pitänyt diabetesvastaanottoa tyypin I ja II diabeetikoille
vuodesta 2014 lähtien. Euroopan verenpaineyhdistyksen
nimeämä verenpainespesialisti.
Tutkimustyö: Tutkimustyötä mm. verenpainetautiin, sydänja verisuonitauteihin ja diabetekseen liittyen.
Muu toiminta: Kohonneen verenpaineen Käypä Hoito
-työryhmän jäsen.
Harrastukset: Purjehdus, retkeily, kuntosali ja lenkkeily.

TEEMU NIIRANEN

Hei, olen Tuija Ojala ja tulin Lounais-Suomen Diabetesyhdistyksen Diabetesasemalle jalkojenhoitajaksi tammikuussa 2021.

Aikuiskoulutuskeskuksesta keväällä 2013.
Syntymävuosi:
Lähihoitajatutkinnon
jalkojenhoidon1979
osaamisalan suoritin vuonna
2016LT,
KankaanKoulutus:
sisätautien erik
päässä. Hoitajana
olen toiminut
Perhe:
Vaimoopiskelun
ja kaksi lasta
alkuajoista lähtienToimenkuva
ja pikkuhiljaa mukaan
ja muu tuli
toiminta
jalkojenhoitoa opintojen
edistyessä.
Aluksi
Yliopisto
ja ylilääkäri,
sisätautip
tein vain koti- ja laitoskäyntejä,
mutta n. 4tyypin I j
diabetesvastaanottoa
vuotta sitten rohkaistuin
avaamaan
lähtien. Euroopanoman
verenpainey
hoitolani kotiseudulle.
verenpainespesialisti.

Olen syntynyt Jokioisilla 1964, missä tälläkin hetkellä asun. Saman katon alla asustelee 5-vuotias Cavalier Kingcharlesinspanieli
tyttönen. Minulla on myös kaksi, jo aikuista
lasta.
Harrastuksista voisin mainita lenkkeilyn, kutomisen, omakotitalon remontoinnin unohtamatta rakkainta eli lavatansseja. Vallitseva
tilanne kuitenkin nyt estää viimeisen harrastuksen, mutta odottelen aikoja parempia,
kuten varmasti me kaikki.

Tutkimustyö:
Tutkimustyötä
m
Jalkojenhoitotyö on
minulle sydämen
asia.
Kävely on kuitenkin
miltei kaikille luonnolliverisuonitauteihin
ja diabeteks
nen tapa liikkua. Muu
Ja luonnolliseen
toiminta: kävelyyn
Kohonneen ve
liittyy hyvinvoivattyöryhmän
jalat. Olen nyt
siis osa sitä
jäsen.
organisaatiota, jossa
kaikki tähtäävät
asiHarrastukset:
Purjehdus,
retk
akkaan hyvinvoiviin jalkoihin
ja onnellinen
siitä. Tavataan
asemalla :)

Terveysala ei ollut ensimmäinen ammattini lukion jälkeen. Olen Ulkomaankaupan
YO-merkonomi vuodelta 1986 ja Insinööri
(AMK) vuodelta 2005. Pitkän harkinnan
jälkeen halusin vaihtaa alaa ihmisläheiseen
jalkojenhoitajan ammattiin ja lähdin uudelleen opin tielle.
Ensin valmistuin lähihoitajaksi Forssan
Ammatti-Instituutista v. 2011 suuntautumisvaihtoehtona Sairaanhoito ja huolenpito.
Samana vuonna aloitin Jalkojenhoidon ammattitutkinnon opiskelun valmistuen Turun
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TULE DIABETESLIITON JÄRJESTÄMÄLLE KURSSILLE!
Korona-pandemia on kurittanut Diabetesliiton kurssitoimintaa vielä keväällä 2021,
eikä loppua näy tätä juttua kirjoittaessani.
Vuonna 2020 saimme kuitenkin pidettyä lähes kaikki suunnitellut kurssimme,
siirsimme kurssit keväältä syksylle. Syksy
2020 oli siis erittäin kiireinen ja oli ilahduttavaa nähdä, että moni kykeni kuitenkin
osallistumaan kursseillemme. Toivottavasti
saamme pidettyä kurssit kesällä ja syksyllä vuonna 2021.

sairastavalle lapselle ja hänen läheiselle
aikuiselleen tarkoitettu ”Liikutaan yhdessä”- leiri. Kursseja on eri pituisia ja eri
teemoilla. Suurin osa kursseista järjestetään Stean (Sosiaali – ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus), entinen RAY tuella. Osa
kursseista järjestetään yhteistyökumppanien kanssa. Kumppaneina meillä on
vuonna 2020 Mielenterveyden keskusliitto,
Munuais- ja maksaliitto, Kehitysvammaisten palvelusäätiö ja Keliakialiitto.

Kursseilla, sen aiheesta tai diabetestyypistä riippumatta, yhteinen tekijä on, että
kurssilaiset kokevat saaneensa vertaistukea. Yleensä parasta on se, kun saa
tavata samassa elämäntilanteessa olevia
vertaisiaan, jutella heidän kanssaan ja
saada vaikkapa käytännön vinkkejä omahoitoon. Palautteissa nousi lisäksi motivaation saanti omahoitoon. Moni arvostaa
kursseillamme myös diabetesammattilaisen antamaa ajantasaista tietoa ja tukea.
Teimme vuoden 2020 kursseista arviota ja
kurssien kokonaisarvosanojen keskiarvo
oli 4,4 (asteikolla 1-5). Ihmiset siis todella
ovat pitäneet kursseistamme.

Osa ihmisistä ei halua lähteä kotoa kurssille
toiselle paikkakunnalle. Heitä varten meillä
on tarjolla verkkokursseja. Niistä vanhimmat
ovat ”Tyyppi 1 tasapainoilee” ja ”Tyyppi 2
tutuksi” verkkokurssit. Verkkokursseja on
myös esim. raskausdiabetesta sairastaville
ja ”Hyvän syömisen” -verkkokurssi.
Koska korona pakotti meitä miettimään
myös perinteisiä kurssejamme uudelleen,
on vuodelle 2020 suunniteltu verkossa
tapahtuvia etäkursseja, joissa sisältö on
sama kuin kasvokkain tapahtuvilla kursseilla, mutta kurssi tapahtuu omasta kodista verkkotapaamisina.
Jos vähänkään mietit tarvitsevasi vertaistukea, lisää puhtia omahoitoon, omahoitomotivaatiosi on hukassa tai kaipaat lisätietoa
diabeteksesta, kannattaa kurssille hakea!
Kun haet, keskity hakemuksen kirjoittamiseen ja kirjoita tarkkaan miksi juuri sinun
pitää päästä kurssille. Hakemuksessa
kysytään myös taloudellisia asioita ja siitä
millainen elämäntilanteesi on. Hakijat valitaan kurssille ja valintakriteerinä ovat mm.
sosiaaliset ja taloudelliset syyt sekä mieli
ala-asiat. Kirjoita siis myös jaksamisestasi.

Osalle kursseista saa tulla puolison kanssa
ja tyypin 1 diabetesta sairastavien ”Diabetes meidän arjessa”-kurssille puolison
mukaan tulo on pakollinen. Puolisot ovat
usein mukana diabeteksen kanssa elämisessä, moni arjessa tapahtuva asia vaikuttaa diabetesta sairastavaan. Ymmärryksen
lisääntyminen diabeteksesta ja diabeteksen
hoidosta tai vaikkapa ruokavaliosta, auttaa
puolisoita tukemaan diabetesta sairastavaa. Diabetes on vaativa sairaus, joten
lisätuki ei ole koskaan pahitteeksi.

Kursseista saat lisätietoa Diabetesliiton
nettisivuilta: www.diabetes.fi/kurssit, viimeisemmästä Diabeteslehdestä ja kurssisihteeri Marika Bruunilta marika.bruun@
diabetes.fi tai p. 050 3106610.

Diabetesliiton kursseja järjestetään joka
puolella Suomea. Olemme yrittäneet kehittää kursseja ajatuksella ”jokaiselle jotakin”.
Joka vuosi kehitämme jotain uutta. Tänä
vuonna uusia kursseja on esim. diabetesta
6

Seuraamme koronatilannetta
tarkkaan ja tämän vuoksi vuoden 2021 kurssien ajat voivat
muuttua. Kursseja on toki vielä
tulevinakin vuosina.

Anneli Jylhä
Kuntoutussuunnittelija/
vastaava diabeteshoitaja
Suomen Diabetesliitto
anneli.jylha@diabetes.fi,
p 050 5772851

Olet sydämellisesti tervetullut
kurssille!

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA LIIKUNNALLISET
ELÄMÄNTAVAT DIABETEKSEN HOIDON TUKENA
Diabeteksen hoidon ja hoitotasapainon yksi
tärkeimmistä avaintekijöistä on liikunnalliset
elintavat. Kaupungin päättäjinä meidän tulee
panostaa merkittävästi terveyden edistämiseen ja liikkumiseen aktivointiin. Tämä korostuu erityisesti näin korona aikana ja sote-uudistusta tehdessä. Sote-uudistuksen jälkeen
Turkuun jää kuitenkin terveyden edistäminen,
johon meidän tulee panostaa suuresti.

vastetta. Liikunnalla on myös merkittävät vaikutukset muihin fysiologisiin tekijöihin, kuten
painoon, rasva-aineenvaihduntaan ja verenpaineeseen. Aktiivinen elämäntapa ja liikunta
edistävät myös yksilön mielenterveyttä.
Turussa meidän tulee pitää huolta siitä, että
liikkumisohjelma otetaan käyttöön ja liikkumaan aktivointia tuetaan eri väestöryhmissä.
Meidän tulee myös panostaa liikunnan olosuhteisiin ja lähiliikuntapaikkoihin, että ne ovat
kaikkien saavutettavissa. Turussa on juuri työn
alla uusi liikuntapaikkaverkosto-selvitys, jonka
valmistuminen on odotettavissa syksylle 2021.
Tässä selvityksessä otetaan kantaa, että miten
suuremmat liikunnanolosuhteet sijoitetaan ja
miten lähiliikuntaverkostoa voidaan kehittää.

Turun kaupungin strategisena painopisteenä on terve, hyvinvoiva ja aktiivinen
turkulainen. Kaupungin vapaa-aikatoimialan tavoitteissa on mainittu osallisuuden,
aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön
edistäminen kaupungissa eri toimijoiden
välillä. Turun kaupungin liikuntalautakunnan
prioriteeteissä on painotettu, että panostetaan erityisesti aktivoivaan ympäristöön ja
olosuhteisiin, jotta ne luovat edellytykset
liikunnalliseen elämään kaikille turkulaisille.

Kaupungissa tulee ottaa myös järjestöt ja
kolmas sektori mukaan kehittämään ja tekemään töitä liikkuvan ja aktiivisen Turun eteen.
Tavoitteeni on edelleen, ”Turku – liikunnan ja
hyvinvoinnin mallikaupunki
2025”.

Diabetes on sairaus, mikä vaikuttaa merkittävästi yksilöön, yhteiskuntaan ja sitä kautta
myös talouteen. Useat tutkimukset osoittavat, että terveyden edistäminen, terveelliset
elämäntavat, liikunta ja normaalipaino, voivat
ehkäistä sairauden puhkeamista riskiryhmillä. Samoin tutkimukset osoittavat, että
liikunta ja aktiivinen elämäntapa tehostaa
sokeriaineenvaihduntaa ja parantaa hoito-

Aktiivista kevättä
toivottaen,
Liikuntalauta
kunnan
puheenjohtaja
Mari Lahti (sd)
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POTILASJÄRJESTÖJEN OSAAMINEN
TIUKASTI OSAKSI SOTE-UUDISTUSTA
Kun kansalaisilta kysyy, mitä he arvostavat
sosiaali- ja terveyspalveluissa, on vastaus
helppo arvata. Kahdelle kolmasosalle on
samantekevää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, kunhan hoitoon pääsee
nopeasti. Tämän tuleekin olla sote-uudistuksen tavoite; yhdenvertaiset ja saavutettavat
palvelut.

tijuuteen ja edustamansa ryhmän erityispiirteiden tuntemiseen. Suomessa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa ihmistä; kyseessä
on pitkäaikaissairaus, joka vaatii päivittäistä
omahoitoa. Parhainta tietoa ja osaamista on
alan toimijoilla mm. potilasjärjestöillä.
Tällä hetkellä yhteistyö Turun kaupungin ja
järjestöjen kanssa on pääsääntöisesti hyvää
ja se on kehittynyt parempaan suuntaan.
Tulevassa sote-uudistuksessa yhteistyötä ja
sen kehittämistä tarvitaan yhtä lailla. Palveluiden tarjonta tulee pitää monipuolisena,
palveluiden käyttäjille tarvitaan lisää valinnan
mahdollisuuksia ja ylipäätään pitäisi lisätä
luottamusta yksilöön, joka tietää ja tuntee
oman tilanteensa ja tarpeensa. Tarvitsemme
mm. lisää palveluseteleitä ja joustavia yhteistyön malleja.

Sanna Marinin hallitus on uudistamassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmää. Mikäli
uudistus toteutuu, tulevaisuudessa Suomessa
on 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin
kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin
olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen tehtävät. Eduskunta käsittelee
asiaa keväällä.
Uudistusta ei saa tehdä hallintokeskeisesti,
vaan käyttäjän kannalta tärkeimpien asioiden
eli palveluiden saatavuuden ja laadun tulee
olla ykkösasia. Sote-palveluiden käyttäjien
lisäksi uudistuksessa on oleellista huomioida palveluiden järjestäjien näkökulma. Esimerkiksi Suomessa potilasjärjestöt tekevät
korvaamatonta työtä ja niiden rooli tulee pitää
tiukasti mukana sote-uudistuksessa.

Mikäli sote-uudistus etenee, keskeisenä
kysymyksenä on, miten tulevaisuudessa
taataan järjestöjen, kuntien ja sote-maakuntien yhteistyön saumaton jatkuminen, niin
että potilaan tarpeet ovat kaiken ytimessä.
Uudistuksessa vastuiden vaihto tulee tehdä
niin, ettei yhdenkään diabeetikon tai ylipäätään sote-palveluja tarvitsevan kansalaisen
tilanne heikkene. On pidettävä kirkkaana
mielessä, että palveluita pitää rakentaa
ihmisten tarpeiden ympärille, eikä organisaatiolähtöisesti. Palveluiden saatavuuden lisäksi tulee seurata
laatua ja vaikuttavuutta. Päättäjät ovat paljon
vartijoina.

Sote-uudistuksen lainsäädännössä on maininta yhteistyöstä yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa. Järjestöjen toiminta on tärkeä osa
kunnissa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä, ja kunnat tekevät sitä uudistuksen jälkeenkin. Mutta, järjestöjen rooli vaikuttaa uudistuksessa kuitenkin vielä epäselvältä, erityisesti rahoituksen näkökulmasta.
Palveluiden asiakaslähtöisyyden kannalta on
tärkeää, että järjestöt voivat jatkossakin toimia palveluntuottajina ja ne tarvitsevat siihen
riittävän rahoituksen.

Piia Alvesalo,
Turun sosiaalija terveyslauta
kunnan jäsen
(kok)

Järjestöjen toiminta
perustuu asiantuntijuuteen
Järjestöjen, esimerkiksi Suomen Diabetesliiton
ja sen yhdistysten, toiminta perustuu asiantun8

MIKSI KANNATTAA SYÖDÄ KASVIKSIA?
Lääkärikoulutuksessa minulle opetettiin,
että kasvisten - vihannesten, hedelmien
ja marjojen - syöminen on terveellistä. Ne
ovatkin nykyisten ravitsemussuositusten
perusta. Vuosikymmenien aikana on tehty
valtava määrä epidemiologisia tutkimuksia,
joissa on osoitettu, että kasvikset edistävät
terveyttä. Olen kuitenkin jäänyt pohtimaan
kysymystä: miksi? Millä mekanismilla kasvikset vaikuttavat elimistössämme?

uksia, hermoston sairauksia sekä allergisia
sairauksia. Näiden estämisessä riittävän
kasvisten syönnin tiedetään olevan tärkeä
tekijä. Ja nyt uusimman tiedon valossa
ymmärretään, että kasvisten vaikutus välittyy bakteerien kautta. Tutkijat pyrkivät nyt
määrittämään, mikä on suoliston bakteeriston oikeanlaatuinen koostumus. Minkälaisia
bakteereita meillä pitäisi olla, jotta voimme
hyvin? Ja suuri kysymys on, voitaisiinko
puuttuvia tulehdusta vastustavia bakteereita tulevaisuudessa jopa antaa pillereinä?

Olin tammikuun lopulla 2020 Yhdysvalloissa Miamissa tieteellisessä kongressissa.
Koronapandemia ei silloin vielä vaikuttanut matkustamiseen. Menin sinne lähinnä
siksi, että paikalla oli useita amerikkalaisia
suoliston bakteeritutkimuksen huippututkijoita. Kongressi osoittautui tärkeämmäksi
kuin olin uskonut. Sain vastauksen edellä
esittämääni kysymykseen.

Uusia tulehdusta lievittäviä hoitoja odotellessa kannattaa noudattaa Kansanterveyslaitoksen entisen pääjohtajan Pekka
Puskan ohjeita ja syödä kasviksia ”kuusi
kourallista päivässä”. Itse pyrin aamuisin
juomaan yhden lasillisen itse puristettua
appelsiinimehua ja syömään yhden tomaatin ja banaanin. Päivällä vuorossa on
salaattia, porkkanaa, kurkkua, paprikaa ja
ehkä myös yksi omena. Kesällä kelpaavat
mansikat ja mustikat. Jokainen voi valita
kasviksista mieleisensä. Nyt tiedämme,
miksi ne ovat niin terveellisiä.

Viimeisen tutkimustiedon mukaan kasviksista saatavat kuidut vaikuttavat suoliston
bakteerien kautta kahdella tavalla. Ensiksikin, bakteerit tuottavat kasviksista lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka ovat solujemme
rakennusaineita ja energialähteitä. Solut
voivat hyvin, kun ravinnossamme on kasviksia.
Toiseksi, jos kasvikset puuttuvat ravinnosta,
bakteerit alkavat syödä suolta suojelevaa
limakerrosta. Limakerroksen oheneminen
edistää suolen pinnan vaurioita, jotka voivat
johtaa ns. vuotavaan suoleen eli bakteerit,
niiden aineenvaihduntatuotteet ja muu suolen sisältö vuotavat suolen pinnan alaiseen
kudokseen. Elimistön puolustusjärjestelmät
alkavat torjua niitä, ja niin syntyy tulehdusreaktio. Tämä johtaa koko elimistön toimintaan vaikuttaviin tulehdusprosesseihin.

Pentti Huovinen, bakteeriopin professori,
Turun yliopisto

Tiedetään, että matala-asteinen tulehdus
edistää tai on jopa aiheuttamassa useita
tauteja kuten metabolista oireyhtymää, lihavuutta, diabetesta, kroonisia suolistosaira-

Ps! Lisää aiheesta voi lukea juuri ilmestyneestä kirjasta Parantavat bakteerit
(WSOY 2021).
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DIABETESROKOTTEEN TUTKIMINEN
IHMISILLÄ KÄYNNISTYI SUOMESSA
sanoo Helsingin yliopiston lastentautien
emeritusprofessori Mikael Knip, toinen Vactechin perustajista.

Suomalaisen Vactech Oy:n ja amerikkalaisen Provention Bion rokotetutkimukseen
osallistuu ensimmäisessä vaiheessa noin
50 tervettä aikuista. Rokotteen odotetaan
ehkäisevän tyypin 1 diabetesta suojaamalla
siihen liitetyiltä viruksilta.

”Vactechin tuotekehityksen rooli on ollut
jalostaa akateemisen perustutkimuksen
tulokset toimivaksi rokotteeksi. Olemme
rakentaneet laajan kansainvälisen verkosto-organisaation, jonka työ konkretisoituu
nyt aloitettaviin kliinisiin kokeisiin”, täydentää Vactechin toimitusjohtaja Raimo Harju.

Kansainvälisessä tiedeyhteisössä on jo
pitkään vallinnut käsitys, että enterovirusinfektiot voivat olla yksi merkittävä syy tyypin
1 diabeteksen puhkeamiseen. Vactech Oy:n
kehittämä ja yksinoikeudella patentoima
ehkäisevä rokote perustuu tähän hypoteesiin. Estämällä infektiot estetään niiden
seurauksena myöhemmin ilmaantuva tauti.
Rokotteen turvallisuutta ja sen kykyä tuottaa vasta-aineita testataan nyt ensimmäistä
kertaa ihmisillä.

Rokotetutkimukseen osallistuvat terveet,
18 – 45 vuotiaat aikuiset saavat neljän viikon välein kolme rokoteannosta. Osa saa
tätä PRV-101 rokotetta, ja vertailuryhmä
lumerokotetta. Käytännön järjestelyistä ja
rokottamisesta vastaa turkulainen kliinisten tutkimusten toteuttamiseen erikoistunut yritys, CRST Oy. Tulosten odotetaan
valmistuvan kuluvan vuoden 2021 toisella
puoliskolla.

Vactech on lisensoinut keksinnön oikeudet
amerikkalaiselle Provention Biolle rokotteen
jatkokehityksen ja tarvittavan rahoituksen
turvaamiseksi. Tämä yhteistyö on nyt edennyt ihmisillä tehtävään tutkimusvaiheeseen.
Rokotteeseen valikoitui Vactechin tekemissä laajoissa seulontatutkimuksissa yli sadan
enteroviruksen joukosta ns. coxsackie B
-ryhmän viruksia.
Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty, joka on toinen Vactechin
perustajista, pitää todennäköisenä, että
coxsackie B -virukset vaikuttavat tyypin 1
diabeteksen syntyyn. ”Nyt kehitetty rokote
antaa toivoa ehkäistä tämän sairauden puhkeaminen. Lisäksi uskon, että sillä voidaan
suojata muilta vakavilta coxsackievirustaudeilta, kuten sydänlihas- ja aivokalvontulehdukselta, ja mahdollisesti myös keliakialta”,
hän jatkaa.

CRST:n tutkimuslääkäri ja -hoitaja valmistelevat
ensimmäistä tutkimusrokoteannosta vapaaehtoi
selle tutkimukseen osallistujalle.

”Provention Bion visio on ehkäistä aikaisessa vaiheessa lääketieteellisesti merkittäviä autoimmuunitauteja. Nyt käynnistynyt
tutkimus on tärkeä etappi päämäärämme
saavuttamisessa”, toteaa Francisco Leon,
Provention Bion tieteellinen johtaja ja perustajaosakas.

“Suomalaiset tutkijat ovat olleet etulinjassa,
kun yhteys enterovirusinfektioiden ja tyypin
1 diabeteksen välillä alkoi selvitä. Rokote
perustuu tähän pitkään tutkimuspolkuun”,
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Lisätietoja coxsackie B-viruksista (CVB)
ja autoimmuunitaudeista:
CVB-virukset ovat yleisiä ja aiheuttavat valtaosalle lievän flunssan kaltaisen taudin. Ne
hakeutuvat myös haiman insuliinia tuottaviin
soluihin ja niiden epäillään liittyvän tyypin
1 diabetekseen. CVB-virukset lisääntyvät
voimakkaasti suolen limakalvolla, ja ne on
liitetty myös keliakiaan, joka johtuu suoliston
limakalvon vaurioitumisesta. CVB-viruksia on
löydetty haimasta noin 60%:lla diabeetikoista
ja suolesta noin 20%:lle keliaakikoista.
Lisätietoja PRV-101 -rokotteesta:
PRV-101 on kliinisessä tutkimusvaiheessa oleva multivalentti CVB-rokote, joka
on kehitetty estämään coxsackie B (CVB)
-infektioita ja niiden aiheuttamaa tyypin 1
diabetesta ja keliakiaa. On arvioitu, että toimiessaan rokote voisi estää jopa 50% tyypin 1 diabetestapauksista ja 20% keliakiasta. Rokotteella pyritään ehkäisemään näitä
sairauksia aiheuttavia CVB-viruksia. Näitä
käyttöalueita koskevat patentit Vactech on
lisensoinut Provention Bio:lle rokotteen kliinisen kehitystyön mahdollistamiseksi.
Lisätietoja Vactech Oy:stä:
Vactech Oy kehittää ja lisensoi rokotteita ja
nykyaikaisia rokote- ja diagnostiikkateknologioita painottuen tuotekehityspolun varhaiseen vaiheeseen. Tärkeimmät sovellusalueet ovat tyypin 1 diabetes, keliakia, astma
ja allergia sekä diagnostiikka. Vactech on
yksityisessä omistuksessa oleva yhtiö, jolla
on pitkä yhteistyöhistoria niin akateemisten
kuin teollisten kumppanien kanssa. Strateginen kumppanuus diabetesrokotteen
kaupallistamiseksi Provention Bion kanssa
alkoi vuonna 2017.
Lisätietoja ks. www.vactech.fi tai toim.joht.
Raimo Harju (+358-40 5949 689,
raimo.harju@vactech.fi)
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ILOA & ELÄMYKSIÄ AURAJOKIVARRESTA
Rajoituksia, peruutuksia, siirtoja ja jarrutuksia. Arkielämässä vaiheita, jotka nyt
helposti tuskastuttavat. Turun Aurajoen
rantamat ovat siihen oiva apu ja vastalääke. Turusta löytyy ihan uusia ja monille vielä kokemattomia elämyksiä. Ihan
kävelyreissullakin tavoitettavia.

hainta sesonkiaikaa. Silloin meitä on ollut
tarjoilemassa kolmekin henkeä.
Yrittäjä Iris Toivonen pitää ulkokahvio
urakoinnistaan. -Nautin suorastaan ulkona
olosta ja ulkotyöstä, sanoo Iris
Neron lämmintä
Toinen vuodenaikojen uhmaaja on vanhan
punatiilisen entisen ”Kalaoskan” edustalle
levittäytynyt Nero-ravintola. Nero on saanut länsirannalla mainetta ruuistaan, mutta
myös ”ulkoteltastaan”.

Kärryn maistuvaista
Jokivarressa on jo 5. vuosi menossa Turku
kahvilla-”kahviokärryllä”. Suosio on kasvanut kaiken aikaa, ja nyt on toinen talvi
menossa. Hollantilaisvalmisteisen, monipuolisen kahvikärryn valikoimat pohjaavat
kahteen papulajiin, ja tarjolla on kymmenkunta espressotyyppistä kahvia.

Etäisyyksiä ”puolisisällä” pitäneet ryhmät
ovat kehaisseet kuumaa kaakaota ja minttuterästeitä aurinkoisina talvipäivinä.

Asiakkaat olivat alussa nuorehkoa väkeä,
mutta ajan oloon kahvilla on poikennut
iältään yhä laajempi nautiskelijajoukko.
Arkipäivisin lounasajan tienoo on vilkkain.
Viikonloppuisin väkeä riittää koko päivän.

Förin pirteitä
Föri-lautan kulmauksessa Itäisen rantakadun K-kauppa puolestaan vetää omaperäisellä salaattitiskillään.
Wärtsilän vanhoihin tiloihin tehdyn kaupan
perällä voi hankkia käsityönä koottavan
salaattiannoksen. Itse voi valita lisukkeet ja
kastikkeen salaatteihin.

Essi Mäkinen

Erikoista Teatterisillan pielessä on tänä
vuonna ollut, että miltei joka toinen kiittelee
tätä ulkokahvittelun nautintomahdollisuutta.
Huhti-toukokuu on ollut toistaiseksi par-

12

Koemaistaminen osoitti rapeat salaatit ja
raikkaat kastikkeet. Pyöreä pahvitötteröllinen maksoi alle vitosen ja oli täyttävä.
Cranen palkittua
Aivan uusi ja vasta palkittu ravintolarakennelma Crane 22 itärannalla tarjoaa silmällekin uutta nautittavaa. Uusi Itärannan palvelu
sai muodoistaan juuri Hyvän Rakentamisen
palkinnon. Ison suuren suojellun nosturin
juureen, entiseen pumppuasemaan, on
muovattu alueen henkeä korostava satamaravintola. Suuret kattoikkunat mahdollistavat
upeasti valaistun nostokurjen ihailun.
Göranin Daphnea
Ja lopuksi voi palata vielä länsirannalle.
Merenkulun ja varustamojen Turun henkeä
voi aistia Suomen Joutsenen ja Boren kupeilla. Forum Marinumin museo ja myymälä
kannattaa myös kokea. Jokirantaretken voi
päättää vaikka Göran-ravintolaan (Göran
Schildtin vene ihailtavissa). Ja jos kävely ei
enää maistu tai houkuttele, Fölin ykkösbussi
tuo Marinumin edustalta keskustaan.

Aurajokirannassa on jo toisena talvena peräk
käin voinut nauttia huumaavasta tuoksusta.
Yrittäjä Iris Toivonen pitää itsekin ulkoilmassa
ahertamisesta, ja kehuu iloiseksi tekevää, vähin
tään joka toisen miellyttävää asiakaspalautetta.
Turku Kahvilla-kärryn aukioloista ja paikoista
löytää tietoja turkukahvilla.fi.

Essi Mäkinen

Jokivarsivaeltaja Jussi Nurmi
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Pormestariehdokkaan pohdintoja
Suomessa diabetes on erittäin merkittävä
kansanterveysongelma. Aikuistyypin diabetesta sairastaa puolisen miljoonaa suomalaista ja nuoruustyypin diabetesta noin 50 000.
Diabeteksen huono hoito tulee hyvin kalliiksi
kaikille, sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Siksi hyviin hoitokäytäntöihin kannattaa
panostaa. En edelleenkään ymmärrä Kansaneläkelaitoksen päätöstä siitä, että myös
ylempään erityiskorvaukseen oikeutettuja
lääkkeitä koskee 50 euron alkuomavastuu.
Se on iso raha monelle, eikä moisessa käytännössä ole mitään kannustavaa.

Ilman omahoitoa
ei diabeteksen
hoidossa saada
koskaan hyvää
tulosta. Omahoidon ohjausta pitäisikin useimmilla
terveysasemilla
selvästi tehostaa. Tällä
hetkellä monissa paikoissa on
pula ohjausajoista. Diabetesyhdistys tekee
merkittävää työtä paikatessaan tätä puutetta.
Mielestäni Turun pitää palkata perusterveydenhuoltoon lisää lääkäreitä ja hoitajia, jotta
hoitoa pystyttäisiin toteuttamaan suositusten
mukaan. Lisäksi pitäisi pyrkiä pitkiin hoitosuhteisiin, koska oikeiden hoitopäätösten
tekeminen on paljon vaivattomampaa ja
nopeampaa, kun lääkäri tuntee potilaansa.
Varmasti myös potilaan on helpompi luottaa
tuttuun lääkäriin. Tämä on totuus kaikessa
hoidossa ja minua ärsyttävät siksi suunnattomasti kaikki sellaiset hoidon näennäiset
parantamiset ja tehostamiset, joissa ei pyritä
hoidon jatkuvuuteen.

Nuoruustyypin diabetesta sairastavien hoito
on Turussa, missä siis itse vaikutan, pääsääntöisesti hyvin organisoitu, siksi keskityn
tässä lähinnä aikuistyyppiä sairastaviin. Suuri
osa heistä on terveysasemien hoidossa. Lisäksi työterveyshuolloissa ja yksityissektorilla
hoidetaan paljon kakkostyypin diabetesta.
Terveyskeskuksen kautta järjestyvät myös
määräaikaiset silmänpohjakontrollit, jalkahoidon ostopalvelulähetteet ja hoitotarvikkeet.
Periaatteessa hoitoperiaatteet terveyskeskuksessa ovat selkeät, mutta resurssit eivät
aina riitä toteuttamaan hoitoa suositusten
mukaan. Pulaa on sekä lääkäreiden että
diabeteshoitajien ajoista. Kiire on ainainen ja
lisäksi joillain alueilla lääkäreiden vaihtuvuus
on suuri, mikä heikentää hoidon jatkuvuutta.

Tällä hetkellä riesanamme oleva koronapandemia on jo aiheuttanut massiivisen hoitovelan. Monet pitkäaikaissairaat, erityisesti
iäkkäämmät diabeetikot, ovat pelänneet laboratorioissa ja vastaanotoilla käymistä. Tässä
suhteessa kannustaisin nyt vain uskaltamaan
asianmukaisia varotoimia noudattaen, koska
kontrollit ovat välttämättömiä. Lisäksi kehotan
kaikkia diabeetikoita ottamaan koronarokotteen heti, kun sitä heille tarjotaan. Rokote
on paras keino saada aikaan laumasuoja ja
siten rauhoittaa koronaepidemia. Toivotan
kaikille lehden lukijoille hyvää ja koronatonta
kevättalvea!

Monet diabeetikot ovat monisairaita ja heillä on
käytössä hyvin paljon eri lääkkeitä eri sairauksiin, mikä tekee hoidosta monimutkaista
sekä potilaalle itselleen että lääkärille. Hoidon
pitää aina olla kokonaisvaltaista ja huomioida
potilaan koko tilanne. Hyvässä diabeteksen
hoidossa pitäisi nykyään olla alusta lähtien
komplikaatioita ennaltaehkäisevä ote. Uusia
diabeteslääkkeitä on tullut markkinoille paljon
viime vuosina, eikä ole välttämättä helppoa
pysyä kehityksessä mukana. On hienoa, että
Turun terveyskeskuksessa voi tarvittaessa helposti ja sujuvasti konsultoida diabeteslääkäriä.

Terhi Vörlund-Wallenius, Turun RKP:n por
mestariehdokas, terveyskeskuslääkäri yli 30
vuoden ajan
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Borgmästarkandidatens reflektioner
man vid hälsocentralen i Åbo vid behov kan
konsultera en diabetesläkare på ett enkelt
och flexibelt sätt.

Diabetes är ett stort folkhälsoproblem i Finland. Ungefär en halv miljon finländare lider
av vuxendiabetes och ca 50 000 har juvenil
diabetes. Dålig diabetesvård blir väldigt
kostsamt både för patienten och samhället.
Därför lönar det sig att satsa på bra vårdpraxis. Jag har fortfarande ingen förståelse
för Folkpensionsanstaltens beslut att ta i
bruk en 50 euros initialsjälvrisk även för
mediciner som hör till övre specialersättningsklass. Det är en stor summa för många
och förfarandet är föga sporrande.

Utan egenvård når man aldrig goda resultat
i diabetesvården. Därför borde de flesta
hälsostationer effektivera vägledningen för
egenvården. För tillfället är det på många
ställen brist på vägledningstider. Diabetesföreningen gör ett värdefullt arbete när den
kompenserar för denna brist.
Jag anser att Åbo bör anställa mera läkare
och skötare till bashälsovården för att kunna
anordna vården enligt rekommendationerna. Därtill borde man sträva till långvariga
vårdförhållanden eftersom rätta vårdbeslut
är mycket lättare och snabbare att göra när
läkaren känner sin patient. Jag tror definitivt
att även patienten har större tillit till en bekant läkare. Det här är en sanning i all vård
och jag blir otroligt irriterad av alla sådana
skenbara förbättringar och effektiveringar av
vården som inte strävar till kontinuitet.

Vården för patienter med ungdomsdiabetes
har för det mesta organiserats väl i Åbo dör
jag alltså själv är verksam. Därför koncentrerar jag mig här huvudsakligen på vården
av vuxendiabetespatienter. En stor del av
dem sköts på hälsostationerna. Därtill sköter arbetshälsovården och privata sektorn
mycket typ 2 -diabetes. Via hälsocentralen
ordnar det sig även med ögonbottenkontroller, betalningsförbindelser för fotvård samt
vårdartiklar.

Coronapandemin som vi dras med för tillfället har redan orsakat en massiv vårdskuld.
Många patienter med kroniska sjukdomar,
i synnerhet äldre diabetiker, har varit rädda
för att besöka laboratorier eller mottagningar. Gällande detta skulle jag nu uppmuntra att bara våga, givetvis med tillhörande
säkerhetsåtgärder, eftersom kontroller är
nödvändiga. Dessutom uppmanar jag alla
diabetiker att ta coronavaccinet genast när
det erbjuds. Vaccin är bästa sättet att få till
stånd flockimmunitet och på så sätt lugna
ner coronaepidemin. Jag önskar alla läsare
en trevlig och coronafri vårvinter!

I princip finns det tydliga vårdrekommendationer på hälsocentralen men resurserna
räcker inte alltid till för att förverkliga vården
enligt dem. Det finns brist på både läkartider
och diabetessköterskors mottagningstider.
Det råder en evig brådska och dessutom
byts läkarna ofta på en del hälsostationer
vilket försämrar kontinuiteten i vården.
Många diabetiker lider av flera sjukdomar
och har i bruk stora mängder olika mediciner för olika sjukdomar vilket gör behandlingen krånglig för både patienten själv
och läkaren. Vården borde alltid ta hänsyn
till patientens helhetssituation. Nuförtiden
borde man ha ett komplikationsförebyggande grepp i diabetesbehandling från första
början. Det har kommit många nya diabetesmediciner på marknaden under de senaste åren och det är inte nödvändigtvis lätt
att hänga med i utvecklingen. Det är fint att

Terhi Vörlund-Wallenius, borgmästarkandi
dat för SFP i Åbo, hälsocentralläkare i över
30 år
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TALVI HENKILÖKUNNAN SILMIN

Kakolan mäeltä. Kuvat: Katariina Vahander

Meren jäältä Naantalista. Kuva: Heidi Saarinen
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Nauvosta. Kuva: Leena Hannonen-Niekka

Aurajoelta. Kuva: Katariina Vahander

Haunisten altaalta. Kuva: Katariina Vahander
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Huolehdi itsestäsi
Lounais-Suomen Diabetes ry on käynnistänyt
yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun
Laboratoriopalveluiden kanssa. Säännölliset
laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä diabeetikon
terveydentilan ja hoidon seurannassa.
Turun AMK:n Laboratoriopalvelut on yksityinen
palvelulaboratorio,
jonka
toimintaa
valvoo
Aluehallintovirasto.
Bioanalyytikko-opiskelijat
suorittavat opintojensa loppuvaiheeseen kuuluvan
harjoittelun opetuslaboratoriossamme. Tätä ennen
he ovat suorittaneet useita viikkoja harjoittelua muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä. Opiskelijat ottavat
ja analysoivat laboratorionäytteitä sekä hoitavat asiakaspalvelua. Opiskelijan työtä valvoo ja ohjaa aina
bioanalyytikkokoulutuksen opettaja, joka on Valviran laillistama laboratoriohoitaja.
Asiakkaaksemme voit tulla yksityislääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Jos tulet lähetteen kanssa, voit hakea
sairaanhoitokorvausta Kelalta. Palveluihimme kuuluu verinäytteenotto ja sydänfilmi sekä erilaisia
laboratoriotutkimuspaketteja. Palvelumme ovat tarjolla yksityishenkilöille, seuroille ja yhdistyksille. Toteutamme
näytteenottopalveluja myös asiakkaiden tiloissa.
Palvelullamme on kotimaisuuslupaus. Kotimaisuuslupauksemme tarkoittaa sitä, että näytteemme tutkitaan
100 % Suomessa. Sinun näytteesi tai tutkimustuloksesi eivät milloinkaan siirry Suomen rajojen yli. Valitsemalla
meidät, tuet suomalaista koulutusta ja työtä.

Lounais-Suomen Diabetes ry:n jäsenille

diabeetikon vuositarkastus
(norm. 68,00 €, hintaan lisätään toimistopalvelumaksu 6,50 €)

57,80 €

Diabetespaketti sisältää tutkimukset:
B-PVK+T, P-ALAT, P-OmaGluk, fP-Gluk, P-Na+K, fP-Kol, fP-Kol-HDL,
fP-Kol-LDL, fP-Trigly, B-HbA1c, U-AlbKre, P-TSH, Pt-GFRe-EPI, Pt-EKG-12
Varaa aika puh. 050-598 5408 tai netistä tuaslab.turkuamk.fi/ajanvaraus
Tutustu myös muihin palvelupaketteihimme osoitteessa: www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/lab/
Käyntiosoite: Medisiina D, 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
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DIABETESASEMAN
HINNASTO 2021
(Voimassa 1.10.2020 alkaen)
JALKATERAPIA
Jäsenet (koko aika)

49,00 € + 5,00 € toimistomaksu

Muut (koko aika)

52,00 € + 5,00 €

Jäsenet (puoli aika)

29,00 € + 5,00 €

Muut (puoli aika)

31,00 € + 5,00 €

Jäsenet (kontrolliaika) 13,00 € + 5,00 €
Muut (kontrolliaika)

15,00 € + 5,00 €

Lahjakortti (koko aika) 52,00 €
Lahjakortti (puoli aika) 31,00 €
LÄÄKÄRIT
Diabeteshoitajan vastaanotto
ennen lääkärikäyntiä sis. hintaan
Vastaanottomaksu 30 min.

105,00 €

+ toimistomaksu 10 € jäs. ja 15 € ei jäs.

Vastaanottomaksu 45 min.

125,00 €

+ toimistomaksu 10 € jäs. ja 15 € ei jäs.

Etävastaanottomaksu

70,00 €

Ajokorttitodistus

60,00 €

B-lausunto suppea

30,00 €

B-lausunto laaja

90,00 €

Reseptien uusiminen 1-3 kpl

15,00 €

ei vastaanoton yhteydessä

Reseptien uusiminen yli 3 kpl

20,00 €

ei vastaanoton yhteydessä

PERUUTTAMATON VASTAANOTTOAIKA 36,00 € + 5,00 € LASKUTUSPALKKIO
HUOM - PERUUTUKSET VUOROKAUTTA AIKAISEMMIN, KIITOS!
Mikäli haluat, että käyntisi laskutetaan, lisätään em. hintoihin 5 € laskutuspalkkio.

DIABETESVASTUUHOITAJA
B-GHb-A1C (jäsenet)

20,00 € + 5,00 € toimistomaksu

B-GHb-A1C (muut)

25,00 € + 5,00 €

ABI-mittaus

20,00 € + 5,00 €

Tunnin vastaanottoaika

25,00 € + 5,00 €

Puolen tunnin vastaanottoaika 17,00 € + 5,00 €
Vihkonäyttö

12,00 €

19

