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HALLITUS 2014
Jokinen Tapio, puheenjohtaja
Seppälä Pirjo, varapuheenjohtaja ja Diabetesaseman vastaava
Heiskanen Anneli, sihteeri
Lindblom-Suominen Sonja, rahastonhoitaja ja kerhovastaava
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Hallituksen ulkopuolelta
Hack-Rahkala Pirjo, jäsenasiat ja markkinointi
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MENNEEN KESÄN HELTEITÄ JA SYKSYN TULEVAA SATOA
Kesän hellerajoja rikotaan päivittäin ja öisin yritetään nukkua trooppisessa ilmastossa,
siitä huolimatta on ajatukset käännettävä pikkuhiljaa kohti alkavaa aktiivista
syyskautta. Syksy aloitetaankin historiallisesti Liiton uusien sääntöjen puitteissa vaikka
tämä vuosi vielä elellään muutosvaiheessa. Kevään liittokokous oli odotetusti
historiansa viimeinen, jatkossa kokoonnumme vuosittain liiton kokoukseen. Ei enää
raskasta nelivuotiskautta, ei valtuustoa, vaan kaikista yhdistyksistä taataan osallistuja.
Osallistujamäärä on suhteutettu kunkin yhdistyksen jäsenmäärään, kerran vuodessa
kokoontuvaan liiton kokoukseen.
Yhdistystoiminta kasvaa pikkuhiljaa jäsenistön toiveiden mukaan.
Syksyllä aloittaa diabeetikkolasten isovanhempien kerho, jota on jo ehditty toivomaan
useammankin kerran. Paikka ja aika ovat vielä tätä kirjoittaessa avoinna, mutta TS:n
yhdistyspalsta tai omat kotisivumme on oikea kanava näiden tietojen löytämiseen.
Keväällä perhekerhomme sai Specsaversin myöntämän 500 euron stipendin lasten
liikuntaan, tämä liikunnallinen tilaisuus toteutetaan 13.9 kuuvuoren kentällä,
tilaisuudesta tarkemmin tässä lehdessä.
Kesäleiri 9-12 -vuotiaille lapsille pidettiin elokuussa. Tulijoita olisi ollut toiselle leirille
asti, valitettavasti resurssimme eivät tänä kesänä siihen riittäneet.
Kesällä kierreltiin myös Visavuoressa päivän kestävällä turneella.
Syksyllä kerhot aloittavat taas toimintansa normaaliin tapaan. Senioripäivillä käydään
kertomassa diabeteksesta ja toiminnastamme ja Päivityspäivän teemana tänä vuonna
on parisuhde vs. diabetes, päivää vietetään 8.11, tästä tarkemmin lehdessämme.
Käydään teatterissa ja pidetään mittarinvaihtopäiviä.
Syyskokoukseen 24.11 toivomme tuvantäydeltä väkeä, onhan tilaisuuden alustajana
Diabetesliiton 1. varapuheenjohtaja Tommi Vasankari.
Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki vapaaehtoiset, jotka olivat mukana niin Pieni ele –
keräyksessä kuin pihasoittotempauksessakin. Ensi vuonna uudestaan!!
Diabetesasemalla eletään taas muutoksen aikaa. Kesällä allekirjoitettiin Kaarinan
kaupungin hyvinvointipalveluiden kanssa ostopalvelusopimus diabeetikoiden
jalkojenhoidosta. Tämä sopimus teettää meille noin 200 asiakkaan lisäystä mikä
tarkoittanee sitä, että haemme aktiivisesti lisää jalkaterapeutteja jolloin mahdollisesti
pystyisimme toteuttamaan kotikäyntejä. Olemme myös vuokranneet akvaarioksi
kutsutun lisätilan toimiston asiakaspalvelukäyttöön.
Enää ei tarvitse sulloutua jo ahtaaksi
tulleeseen toimisto/arkisto/varastotilaan.
Syksyn loisteliasta ruskaa odotellessa
Pirjo Seppälä
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MARTTOJEN
ARKIAPU

Tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä
Palvelu on tarkoitettu apua tarvitseville ikääntyville turkulaisille

2 tunnin käynti arjen apua
17 €
Valittavana esimerkiksi:
siivousta (max. 1 tunti)
ulkoilua ja kaupassa tai asioilla käyntiä
ruuanlaittoa ja leipomista
tuolijumppaa
kukkien hoitoa
kodin muiden askareiden tekemistä yhdessä
kirjojen ja lehtien lukemista tai pelaamista yhdessä
koristelut ja korttien tekoa kausijuhliin (joulu, pääsiäinen ym.)
rupattelukaveria
Tilauksesta myös pidempiä aikoja!
Huom. Asiakasta ei kuljeteta autolla!
Siivous tehdään asiakkaan välineillä ja aineilla

Tiedustelut ja ajanvaraus:
Varsinais-Suomen Martat ry

puh: 010 838 5598 arkisin klo 10-12
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Yleisimpiä syitä hakeutua
jalkaterapeutin vastaanotolle ovat iho- ja
kynsimuutokset, joita ovat
paksuuntuneet- tai sisäänkasvavat
kynnet, känsät, syylät ja kovettumat.
Hoitoon hakeutumisen syitä voivat olla
myös: yksilöllisen
varvasortoosin(silikonin) tarve,
kevennykset iholle tai
jalkineisiin, kynnenoikaisu ja
jalkahaavanhoito. Jalkaterapeutti ohjaa
asiakasta jalkojen omahoitoon,
oikeaoppisten kenkien valintaan sekä
uusien vaurioiden ennaltaehkäisyyn.

JALKATERAPEUTIN
TOIMENKUVA
DIABETESASEMALLA
Jalkaterapeutin tehtävänä on edistää ja
ylläpitää kaiken ikäisten ihmisten
jalkaterveyttä. Jalkaterapeutti ehkäisee
ja hoitaa jalkasairauksia, edistää
liikkumista ja toimintakykyä, selvittää ja
lievittää jalkakipujen syitä.
Jalkaterapeutti on tärkeä ammattilainen
jalkaongelmia ehkäisevässä moni
ammatillisessa työryhmässä.
Jalkaterapeutti on
ammattikorkeakoulututkinto, jonka
laajuus on 3,5 vuotta. Suomessa
koulutusta tarjotaan Metropolia
ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja
Mikkelin ammattikorkeakoulussa
Savonlinnan yksikössä.

Diabetesasemalla toimivat
jalkaterapeutit Essi Mäkinen ja Heidi
Saarinen sekä rekisteröitynyt
jalkojenhoitaja Irja Koffert.
Jalkojenhoitoon ovat tervetulleita kaikki
jalkaongelmista kärsivät sekä henkilöt
jotka haluavat edistää ja ylläpitää
jalkaterveyttään. Hoitoon voi hakeutua
myös Turun terveyskeskuksen lääkärin
lähetteellä tai joidenkin kuntien
ostopalvelusopimuksella.
Jalkaterapeutit ottavat vastaan
sopimuksen mukaan, ajanvaraus
tapahtuu diabetesasemalta.

Jalkaterapeutin ydinosaamisalueisiin
kuuluu: alaraajojen toimintojen arviointi,
terveyttä edistävä jalkaterapia, kliininen
jalkaterapia, jalkaterän apuvälineterapia,
jalkaterän toimintoja
tukevat terapiat ja jalkaterapian
kehittäminen.

Tervetuloa jalkojenhoitoon!

Diabetesasemalla jalkaterapeutin
pääsääntöisenä toimenkuvana on
erityisryhmien kliininen jalkaterapia, joka
käsittää varsinkin diabeetikoiden mutta
myös reumaa tai eri ihosairauksia kuten
psoriasista sairastavien asiakkaiden
jalka-ongelmien hoitoa.
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PROFESSORI TAPANI RÖNNEMAAN
TASAPAINOPALKKIO

DIABETESYHDISTYSTEN
PERHEKERHOT SAIVAT 20
HYVINVOINTISTIPENDIÄ

Lounais-Suomen Diabetes ry sai stipendin
14.5 Turun Specsavers optikkoliikkeessä.
Stipendin vastaanotto perhekerhon vetäjä
Hanna Aalto.
Suomen suurin juoksutapahtuma,
Specsavers Helsinki City Run, juostiin
lauantaina 10. toukokuuta Helsingissä.
Tänä vuonna tapahtuma teki hyvää paitsi
osanottajille, myös diabetesyhdistysten
perhekerhoille, jotka oli valittu tapahtuman
tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi.
Yhteensä 20 hyvinvointistipendiä
luovutettiin toukokuun alussa paikkakuntakohtaisissa luovutustilaisuuksissa.
Perhekerhoissa järjestetään stipendin
turvin muun muassa erilaisia lajikokeiluja,
leirejä, retkiä, kylpyläpäiviä sekä koko
perheelle suunnattua, yhteistä tekemistä.
- Helsinki City Runin kanssa tehtävän
yhteistyön kautta autamme
diabeetikkolapsia ja heidän perheitään eri
puolilla Suomea. Hyväntekeväisyys on
tärkeä osa myös paikallisyrittäjiemme
toimintaa ja he sitoutuvat tämänkaltaisiin
tempauksiin erittäin mielellään,
Specsaversin maajohtaja Riku Kuusisto
iloitsee.
- On ilo olla mukana tekemässä hyvää ja
edistämässä perheiden hyvinvointia näin
konkreettisella tavalla, Suomen Urheiluliiton
harrasteliikuntajohtaja Samuli Vasala
kiteyttää.

Professori Tapani Rönnemaa sai Diabetesliiton
Tasapaino-palkinnon elämäntyöstään
diabeetikoiden ja Diabetesliiton hyväksi,
palkinto luovutettiin liittokokouksessa.
Tapani kertoi luennossaan miten diabeteksen
hoito on kehittynyt hänen 40-vuotisen uransa
aikana. Hän on työskennellyt 18 vuotta
Diabetesliiton lääkärineuvostossa.
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päivittäinen seisomisaika kuolleisuutta.
Yhteys kuolleisuuteen oli asteittainen,
mitä enemmän seisoi – sitä pienempi
kuolleisuuden vaara. Runsas
seisominen alensi kuolleisuuden vaaraa.
Tutkimusta seurattiin 12 vuotta. Lähde:
Podoprintti 2/2014

TIESITKÖ
TÄMÄN?

Kuinka paljon pitäisi liikkua?

ISTUMINEN
LYHENTÄÄ
ELINIKÄÄ

Suositeltava liikunta-annos aikuisille
vähintään ½ tuntia päivässä, siten että
hengästyy ja hikoilee hieman.
Muista hyvä sääntö – neljän P:n sääntö!
Pitää Pystyä Puhumaan
Puuskuttamatta. 10 000 askelta
päivässä pidetään suositeltavana
määränä, ihanteellista olisi 13 000
askelta päivittäin ottaa. mm. yksi askel
portaissa vastaa kymmentä askelta
tasamaalla.
Päivän liikunta-annoksen saa esim. 5 x
päivässä kävelee rappuset viidenteen
kerrokseen.

Tutkimus istumisen
vaikutuksesta
elinikään

Paavo Nurmi-keskus on
tutkinut maailmanlaajuisesti, istumiseen
liittyviä riskejä. Vyötärö kasvaa jopa 7
cm jos istuu liikaa. Monet istuvat
autossa, työpaikalla, vapaa-ajallaan tv:n
äärellä. Suomessa 46% naisista ja 51%
miehistä istuu väh. 6h päivittäin
aloillaan. Istuminen on fyysistä
passiivisuutta, useimmille lihaksille
lähes täydellinen lepotila. Haitallisuus
perustuu runsaaseen istumisen,
istuminen nopeuttaa lihaskadon
kehittymistä ja lihasten heikkenemistä,
lihavuutta, uniongelmia, selkä- ja
niskavaivoja, lonkkamurtumisriski
suurentuu
(n. 7000 lonkkamurtumaa vuosittain),
tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen
oireyhtymän sekä sydän- ja
verisuonitautien vaaran kasvu,
masennusta.

Esim. 15 min kävely aterian jälkeen,
tasaa verensokeritasoa, erityisen
hyödylliseksi on havaittu ilta-aterian
jälkeinen kävelylenkki.
Lähteet: UKKI:n instituutti, Lääkärilehti

Tutkimus seisomisen
vaikutuksesta elinikään.
Kanadassa tehdyn tutkimuksen tarkoitus
oli selvittää ennustaako keskimääräinen
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VAIHTOPÄIVÄT
Ilmoittautumista ei tarvita, tule vain
paikalle. Edustaja opastaa mittarin
käytössä sekä kaikki mieltä
askarruttavat kysymykset koskien
verensokeri-mittareita voi osoittaa
hänelle.

TAPAHTUMAKALENTERI
KERHOT
Perhekerho
Syksyn perhekerho päivät: 21.10, 18.11,
2.12. Pohjolasali, Satakunnantie 10, klo
17.30 – 19.30. Vetäjänä toimii Hanna
Aalto p. 040 751 5534 tai
perhekerho@lounais-suomendiabetes.fi

Ti 30.9 klo 11-15 Contour
verensokerimittarin vaihtopäivä
Diabetesasemalla. Edustaja Marja
Lehtinen paikalla, kahvitarjoilu!

Syyskuulla liikuntatapahtuma!
Mainos sivulla s. 13

Ke 22.10 klo 11-15 OnniKallen
(On Call Advance) verensokerimittarin
vaihtopäivä Diabetesasemalla.
Edustaja Arja Mannila paikalla,
kahvitarjoilu! Mainos s. 11

Keskustelukerho
Syksyn keskustelukerhon päivät: 9.9,
7.10, 11.11. Kohtaamispaikka Happy
House monitoimikeskus, Ursininkatu 11,
klo 17.30. Vetäjänä toimii Sonja
Lindblom-Suominen puh. 040 512 7581

KULTTUURI
Teatteri
Musikaali EVITA – vielä muutama
paikka vapaana!
Pe 10.10.14 klo 19 Tampereen Työväen
teatterissa musikaaliesitys EVITA. Hinta
jäsenille 67 € ja ei jäsenille 72 € sis.
teatteriliput, väliaika kahvin ja nisun,
bussin ja matkanvetäjä Oili Peltola.
Sitovat ilmoittautumiset ti 9.9.14
mennessä Diabetesasemalle puh. 040
758 5113 tai info@lounaissuomendiabetes.fi

Isovanhempienkerho
Aloittaa toimintansa myöhemmin ilm.
ajankohtana.
LIIKUNTA
Sauvakävely
Sauvakävelyryhmä toimii itsenäisesti,
joka ma klo 13. Omat sauvat mukaan ja
reipasta mieltä. Kokoontuminen
Kupittaan puiston reunassa, Uudenmaan- ja Kupittaankadun kulmauksessa olevan valkoisen sähkökeskustalon vieressä

VERKKOKURSSI
Tyyppi 2 tutuksi, D-opisto on
Diabetesliiton verkkopalvelu ja aloittaa
toimintansa 1.9. Hinta: jäsenille
maksuton ja ei jäsenille 25 €,
ilmoittautuminen 5.8 mennessä
osotteessa www.diabetes.fi/d-opisto

Hei, Sinä arvonlukija!
Liikuntavastaava Jaska tarvitsee juuri
Sinun apuasi. Mitä juuri Sinä haluaisit
harrastaa, mutta et ole yksin jaksanut
aloittaa tai et ehkä täysin tiedä missä
”sitä” voisi kokeilla.
Ota rohkeasti yhteyttä Jaskaan.
p. 0400 941 038
jaakko.laaksonen@dnainternet.net

SUOMI-MIES seikkailee rekkakiertue on
Turussa pe 10.10. Tervetuloa
polkemaan kuntopyörää 5 min ajan.
Jokaisesta polkemissessiosta syntyy
yksi terveysteko, josta polkija saa
pienen palkinnon. Lisätietoja kiertueesta
osoitteesta www.suomimies.fi
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Lounais-Suomen Diabetes ry Kiittää
Teitä kaikkia vapaaehtoisia, jotka olitte mukana
Pieni ele – keräyksen lipasvahteina
europarlamenttivaaleissa. Teidän avulla yhdistys sai
keräystuottona 1411,33 euroa, joka käytetään kaikkien
jäsentemme hyväksi. Keräystuotto Turussa oli 916,24
Kaarinassa, 305,09 ja Liedossa 190,00 euroa
*********************************************************************************************

Lounais-Suomen Diabetes ry

SYYSKOKOUS

.

maanantaina 24.11.2014
alkaen klo 18
Avoin Kohtaamispaikka
Happy House,
Ursininkatu 11, Turku
Tilaisuuden alustajana
Liiton I varapuheenjohtaja,
yhdistyksemme jäsen
Tommi Vasankari.
Kahvitilaisuus alkaa 17.30

Testamentti
Diabetestutkimussäätiö on saanut
huomattavan testamentin, turkulaiselta
Hanna Kohmolta. Hän sairasti tyypin 1
diabetesta ja halusi testamentillaan
auttaa tulevia sukupolvia. Testamentti
varoilla säätiö osti asuinhuoneiston ja
vuokratulot käytetään
diabetestutkijoiden apurahoihin.

Lounais-Suomen Diabetes ry
Kiittää
Teitä kaikkia vapaaehtoisia, jotka olitte
mukana kerääjinä ja lahjoittajina
Soitannollisen kerhon
Pihasoittotempauksessa
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Arvoisa Diabeetikko

Järjestämme On Call Advanced verensokerimittarin eli tuttavallisemmin
OnniKallen vaihto-ja neuvontapäivän
Lounais-Suomen Diabetes ry:n Diabetesasemalla
osoite: Yliopistonkatu 37 A U-krs, 20100 Turku
Keskiviikkona 22.10.2014 klo 11-15

Vaihdamme kaikki muun merkkiset mittarit uutteen OnniKalleen.

Neuvomme
- OnniKallen käyttöä
- Verensokerimittaukseen liittyviä asioita
- Tulosten purkuohjelman asennusta ja käyttöä

KAHVITARJOILU ja ARVONTAA!

TERVETULOA!

Ystävällisin terveisin

Pirjo Hack-Rahkala
Diabetesasema

Arja Mannila
Ekoweb Oy
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LIITTOKOKOUS pidettiin Tampereella 17. - 18.5.2014
Saimme miehen kanssa "äkkilähdön" eli muutaman päivän varotusajalla kutsun liittyä
liittokokoukseen. Päivä alkoi ilmoittautumisella ja muiden yhdistyksemme hallituksen
jäsenten etsinnällä. Liittokokouksessa oli käsiteltävänä paljon asioita, jotka nostattivat
paljon keskustelua ja mielipiteitä.
Pääsin moneen kertaan äänestämään asioista ja yksi Lounais-Suomen ry:hyn liittyvä
asia oli tapetilla: Diabetesliiton puheenjohtajuus.
UKK-instituutin nykyinen johtaja Tommi Vasankari on yhdistyksemme jäsen ja jatkossa
myös ensimmäinen varapuheenjohtaja Diabetesliitossa.
Tavoiteohjelma oli toinen keskeinen asia liittokokouksessa. Millä tavoin
tulevaisuudessa haluamme liiton edistävän diabetestietoa muuttuvassa
yhteiskunnassa. Tavoiteohjelmakin antoi paljon aihetta keskusteluun ja äänestämällä,
myötä sorvattiin kaikille sopiva ohjelma.
Kokous oli ensikertalaisen silmissä mielenkiintoinen ja oli mahtavaa seurata, miten
Diabetesliitto sai eri yhdistyksiltä erilaisia ajatuksia.
Kirjoittanut Hanna Aalto
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KOKO PERHEEN LIIKUNTATAPAHTUMA

Lauantaina 13.9 kello 12-16 Turun Kuuvuoren kenttä (Suntionkatu) muuttuu
Lounais-Suomen Diabetes ry perhekerhomme leikkimieliseen neliotteluun, jossa
lapset ja aikuiset saavat kisailla yleisurheiluaktiviteettien parissa.
Tervetuloa kaiken ikäiset lapset, vanhemmat ja isovanhemmat
maksuttomaan tapahtumaan!
Koko tapahtuman ajan on välipalatarjoilu.

Peruskorjattu Kuuvuoren kenttä on saanut pirteän ilmeen ja uusia
liikuntapaikkoja kentälle: Yleisurheilukentän lisäksi puistokuntosalivälineillä
voivat kaikenikäiset harjoitella lihaskuntoa. Lasten ja nuorten iloksi
asennettiin kiipeilypaikka ja maatrampoliini.

Kysy lisää
Lounais-Suomen Diabetes ry perhekerhovastaava Hanna Aalto,
Puh. 040-7515534

Järjestäjänä

Lounais-Suomen Diabetes ry ja Diabetesliitto

Specsavers ja Helsinki City Run lahjoittivat stipendin 20:nelle Diabetesyhdistyksen
perhekerhoille nyt keväällä 2014. Nämä stipendit perhekerhot saivat käyttää liikuntaan
ja hyvinvointiin.
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RETKISATOA

Lounais-Suomen Diabetes ry järjesti
Tampereelle teatteriretken 20.
toukokuuta. Lähtijöitä oli mukava määrä,
45 henkilöä kävi katsomassa
Kuninkaanpuhetta.
Harmia hieman tuotti ortodoksisen
kirkon edustan ruuhkautuminen. Bussi
ei päässyt kadun reunaan, vaan ihmiset
joutuvat pomppimaan ajotien kautta
linja-autoon. Näin ollen päädyttiin
vaihtamaan seuraaviin tapahtumiin
lähtöpaikka. Se on Aurakatu 2, Turku.
Ikävä kyllä harmit eivät jääneet
ainoastaan lähtöön, vaan ruokailukaan
ei Pirkanhovissa mennyt kaikkien
taiteiden sääntöjen mukaisesti. Onneksi
väliaikakahvilla saadut leivokset saivat
väen paremmalle mielelle.
Teatteriesitys oli loistava ja sai raikuvat
aplodit. Vakuutuusyhtiö Turva oli
lahjoittanut kaikille osallistujille kynät,
jotka jaettiin autossa
yhteydenottokorttien kanssa. Kortteihin
sisältyi 1000€ osallistuminen
matkalahjakortti arvontaan. Kiitos
kaikille mukana olleille sekä
matkanvetäjä Oili Peltolalle!
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POIKKEUKSELLINEN SÄÄILMIÖ
” Paista päivä, helli helle,
paista meille jokaiselle.
Paista myöskin päiviin pilvisiin.
Paista päivä ihmisille,
lapsille ja vanhemmille,
hohda lämpö ihmissydämiin.”

Ilmatieteenlaitos ilmoittaa että helteelle on määritetty raja-arvo Suomessa.
Kun päivän ylin lämpötila ylittää + 25 astetta.
Turun Artukaisissa hellehuippuja tänä kesänä:
* 18.5 + 25,7
* 6.7 + 26.7
* 8.7 + 30,4
* 17.7 + 26.1
* 29.7 + 29,7
* 3.8 + 30,0
* 5.8 + 32,0
* 6.8 + 31,5
* 9.8 + 28,2
HELTEEN HAITTAVAIKUTUKSET ELIMISTÖLLE
Ihmisen elimistön normaali toiminta vaatii ruumiinlämmön pitämistä lähellä 37 °C
astetta. Helteellä elimistö pyrkii viilentymään lisäämällä pintaverenkiertoa ja
hikoilua. Hikoilu onnistuu vain, jos elimistössä on riittävästi nestettä – helteellä
täytyykin aina juoda tavanomaista enemmän. Fyysinen rasitus lisää elimistön
lämmöntuottoa ja viilentymisen tarvetta.
Kun elimistö ei enää kykene sopeutumaan helteeseen esimerkiksi nestevajeen
vuoksi, ilmaantuvat lämpöuupumisen moninaiset oireet. Tilan pahentuessa
lämpöhalvaukseksi hikoilu loppuu ja iho muuttuu kuivaksi ja punoittavaksi,
hengitys voi myös vaikeutua ja henkilö muuttua sekavaksi tai aggressiiviseksi –
tällainen tila on aina henkeä uhkaava.
Helle on terveysriski paitsi ikääntyneille, myös kroonisista sairauksista kärsiville.
Sairaudet altistavat hellehaitoille monella tapaa: sairaus voi helteen vuoksi
pahentua, sairaus voi heikentää elimistön sopeutumista helteeseen tai sairauteen
käytettävä lääkitys voi vaikuttaa helteen sietoon.
Helleaallon aikana voivat pahentua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet,
hengityselinsairaudet kuten keuhkoahtaumatauti, sekä munuaissairaudet ja
diabetes.
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Monet lääkkeet voivat heikentää elimistön sopeutumista helteeseen esimerkiksi
vaikuttamalla lämmönsäätelyjärjestelmään, vähentämällä hikoilua, lisäämällä
virtsaneritystä tai poistamalla janontunnetta.
Lämpöuupumisen oireita
- kuiva suu ja heikko olo
- pahoinvointi
- päänsärky
- kova hikoilu
- lihaskivut ja -kouristukset
Lämpöhalvaus on aina henkeä uhkaava ja vaatii välitöntä hoitoa!
Miten kannattaa helteellä toimia:
- muista juoda runsaasti, ei yksinomaan vettä vaan myös mehua tai kivennäisvettä,
jotta kehon suolatasapaino ei vaarannu
- Vältä kahvin ja alkoholin juomista
- vältä myös raskasta ruumiillista ponnistelua
- suojaa pää ja pukeudu kevyesti
- pysyttele varjossa tai sisätiloissa
- kylmä suihku auttaa
- pidä verhot ja sälekaihtimet suljettuina ja käytä tuulettimia tai ilmastointia
Lainaus: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ryhdy vertaistoimijaksi!

TIMESULIN ÄLYKORKKI

Vertaistukihenkilökoulutus on
Turussa 27.–28.9.2014. Koulutus
antaa valmiudet toimia
vertaistukihenkilönä
vastasairastuneelle diabeetikolle.

Timesulin on vaihtokorkki joka korvaa
insuliinikynäsi korkin älykkäällä
ajastimella, josta näet kuinka kauan
edellisestä insuliinipistoksesta on aikaa.
Flexpen, jos insuliinisi on Novorapid,
Levemir, Victoza, Protaphane, Novolog
tai Novolog mix 70/30

Koulutusten toteuttajina ovat
Diabetesliitto, Sydänliitto ja Aivoliitto.
Koulutuksen hinta on 50 €/henkilö.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.aivoliitto.fi/koulutuskalenteri

Solostar, jos insuliinisi on Apidra tai
Lantus
Kwikpen, jos insuliinisi on Humalog,
Humalog Mix 50/50 tai Humalog Mix
75/25
Tervetuloa ostoksille Diabetesasemalle!
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DIABETEKSEN ERI TYYPIT
Tyypin 1 diabetes (T1D, DM1)
Tyypin 1 diabeteksessa insuliinia tuottavat haiman beetasolut tuhoutuvat
autoimmuuniprosessin kautta. Tauti johtaa hoitamattomana ketoasidoosiin, koomaan
ja kuolemaan. Tautia luonnehtii selkeä insuliininpuute, mutta insuliinin vaikutus on
yleensä normaali. Tyypin 1 diabeetikoiden osuus kaikista Suomen diabeetikoista on
noin 10–15 %.
LADA (latent autoimmune diabetes in adults)
Tauti muistuttaa tyypin 2 diabetesta, mutta insuliininpuute kehittyy LADA:ssa yleensä
nopeammin kuin tyypin 2 diabeteksessa ja hitaammin kuin tyypin 1 diabeteksessa
Tyypin 2 diabetes (T2D, DM2)
Taudin tavallisin muoto alkaa aikuisiässä. Usein potilas on ylipainoinen ja hänellä on
kohonnut verenpaine tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö tai molemmat eli metabolinen
oireyhtymä.
MODY (maturity-onset diabetes of the young)
MODY:lle on tyypillistä, että GAD-vasta-ainenegatiivista alle 25 vuoden iässä todettua
diabetesta esiintyy useassa peräkkäisessä sukupolvessa. Raskausdiabetes on myös
näissä suvuissa yleinen. MODY:n osuus kaikista diabetestapauksista Suomessa on
alle 5 %.
Sekundaarinen diabetes
Diabetes voi myös syntyä seurauksena muista sairauksista ja tiloista, jotka vaikuttavat
insuliinineritykseen tai insuliiniherkkyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi kortisonihoito,
haiman sairaudet tai haiman poisto, hemokromatoosi, Cushingin oireyhtymä,
feokromosytooma ja akromegalia
Mitokondriaalinen diabetes
Mutaatio mitokondriaalisessa DNA:ssa voi aiheuttaa harvinaisen diabetesmuodon.
Tauti periytyy vain äidiltä.
Taudinkuva on kirjava, mutta siihen kuuluu useimmiten kuulohäiriö tai neurologisia
oireita.Diagnoosi perustuu DNA-testiin
Neonataalidiabetes (NDM)
Jos diabetes todetaan alle 6 kuukauden iässä, sitä kutsutaan neonataalidiabetekseksi.
www.kaypahoito.fi
(Näitä kysytään aina ja laitetaan muistin virkistykseksi)
Tiedot poiminut P.H-R
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Luentopäivä teemalla
”MITENKÖHÄN SE MEIDÄN PARISUHDE? ”
Aika

Lauantai 8.11.2013 klo 09.30 – 15.00.

Paikka

Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 TURKU.

Tyypin 1 sekä 2 diabeteksesta tietoa haluavat sekä siihen sairastuneet ja heidän
läheisensä.
Ilmoittautuminen
758 5113

Lounais-Suomen Diabetes ry:n Diabetesasemalle joko puh: 040
tai info@lounais-suomendiabetes.fi viimeistään 1.11.2013.

Osallistumismaksu 25,- € / henkilö sisältäen luentojen lisäksi ohjelmassa mainitut
ruokailut.
Osallistumismaksu maksettava viimeistään 30.10.2014
tilille OP FI71 57107 02008 7347.

OHJELMA
klo 09.30 – 09.45 Ilmoittautuminen ja kahvi luentosalissa.
klo 09.45 – 10.00 Tervetuloa sekä käytännön asiat
Puheenjohtaja Tapio Jokinen
klo 10.00 – 12.00 Luento istumajoogasta esimerkein.
Joogaopettaja Sirkka Kaplas
klo 12.00 – 13.15 Lounas
klo 13.15 – 14.45 Päivien kirjossa – diabetes elämänkumppanina?
Perhepsykoterapeutti Outi Abrahamsson
klo 14.45 – 15.00 Tilaisuuden päätös
Rahastonhoitaja Sonja Lindblom-Suominen

järjestäjänä Lounais-Suomen Diabetes ry
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www.kotisinappi.fi
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