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Puheenjohtajan palsta

Kuluva vuosi 2016 on yhdistyksessämme täynnä tapahtumia: yhdistys täyttää 
40 vuotta ja sitä juhlitaan risteilyn merkeissä jo toukokuussa ikiomalla järvellä, 
Pielisellä. Kesäkuussa osallistumme Pielisen Messuille omalla osastolla, jolla 
tarjoamme tiedon ja tunnusten lisäksi myös verensokerin mittausta. 
Syyskuussa Tampereella järjestetään Diabetesmessut, jonne järjestämme 
bussikuljetuksen sekä majoitukset.  

Keskusteluiltoja olemme kevään aikana jälleen pitäneet joka kolmas 
keskiviikko. Maaliskuussa diabeteshoitajat Maritta ja Leena kertoivat uusista 
tuulista diabeteksen hoidossa. Diabeteksen hoitamisesta on tässä lehdessä 
useampikin juttu. Huhtikuun keskusteluillassa puhutaan diabeteksesta ja 
muistista muistihoitaja Sanna Soinisen johdolla. Olet sydämellisesti tervetullut 
tilaisuuksiin mukaan!  

Eila Lintunen 

puhelin 040 7478905 
sähköposti ellu@bastu.net 

Kokoontumispaikkamme Sininen Kahvila, Pielisentie 22 
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Lieksan Diabetesyhdistys ry:n vertaistukihenkilöt 

         Tuula Honkanen              Toini Lehikoinen 
                 puh. 040 717 4461           puh. 0400 901 210  

Vertaistukihenkilön kanssa voit keskustella luottamuksella kahden kesken 
sinua askarruttavista asioista ja vaihtaa kokemuksia diabeteksesta. Ota 
rohkeasti yhteyttä! 

Poliisi kysyi pojalta: "Mitä etsit?" 

Poika sanoi: "Oletko nähnyt rouvaa, joka kävelee 

ilman minun näköistäni poikaa?" 
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LIEKSAN DIABETESYHDISTYS RY TÄYTTÄÄ 40 VUOTTA! 

JUHLAN KUNNIAKSI JÄRJESTÄMME JÄSENILLE JA YHTEISTYÖ-
KUMPPANEILLE RISTEILYN PIELISELLÄ 

LAUANTAINA  28.5.2016 KLO 14 ALKAEN 

KOKOONTUMINEN LIEKSAN SATAMASSA, MATKA "SUVI EXPRESS" - 
KANTOSIIPIALUKSELLA KOLILLE, JUHLAPÄIVÄLLINEN JA OHJELMAA 
SATAMARAVINTOLA ALAMAJALLA. PALUU LIEKSAAN N. KLO 17:30.   

TARJOAMME JÄSENILLE JUHLARISTEILYN, EI-JÄSENILLE  HINTA 27€. 
PÄIVÄLLINEN BUFFETPÖYDÄSTÄ KOLIN ALAMAJALLA 32,90€ / HLÖ.  

ILMOITTAUDU TOINILLE HETI TAI VIIMEISTÄÄN KE 18.5.! 

PUH. 0400 901 210, SÄHKÖPOSTI: toinile@gmail.com 

TERVETULOA JUHLIMAAN! 
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Kuka on oikeutettu kaupungin maksamaan jalkojenhoitoon Lieksassa? 

Lieksan kaupunki kustantaa diabeetikon jalkojenhoidon 1-2 kertaa vuodessa. 
Maksusitoumuksen saa, jos kuuluu riskiryhmään 2 tai 3. Diabeetikon ns. 
vuosikontrollin yhteydessä lääkäri tai diabeteshoitaja tarkistaa jalkojen 
kunnon ja tekee päätöksen jalkojenhoitoon pääsystä. Riskiryhmään 2 kuuluu 
diabeetikko, jolla on hävinnyt kosketustunto jalkapohjasta, verenkierto 
heikentynyt ja on kuormitusmuutoksia eli kovettumia jalkaterän alueella. 
Riskiryhmään 3 kuuluvat diabeetikot, joilla on haavauma jalkaterän alueella 
tai on jo tehty amputaatio. 

Jos kaupungin maksamaan jalkojenhoitoon on oikeutettu, niin diabeteshoitaja 
antaa ajan jalkojenhoitajalle. Tällä hetkellä hoitoja tekee Kaija Länsimäki. 
Vastaanottotilat ovat työterveyshuollon tiloissa Koski-Jaakonkatu 7:ssä. Hoito 
maksaa omavastuun 9,90 euroa kerralta ja laskun saa mukaan. Jos 
jalkojenhoitaja suosittelee toista hoitokertaa, niin huolehdi itse 
ajanvarauksesta diabeteshoitajilta! 

Jalkojenhoito on tärkeä osa diabeteksen omahoitoa. Sekin! Päivittäinen 
jalkojen pesu, tarkistus ja rasvaus ovat korvaamaton ja tärkein osa jalkojen 
hoitoa. Sitä ei korvaa jalkojenhoitajan luona käynti. Jos huomaat jalassa 
haavauman tai muun ihorikon, puhdista, peitä ilmavalla sidoksella ja seuraa 
muutama päivä. Jos ihorikko ei osoita paranemisen merkkejä ota yhteys 
diabeteshoitajiin. 

 

Olemme mukana Pielisen Messuilla!  

Messut ovat avoinna la 10-16 ja su 10-15. Messuilla mittaamme 
verensokerisi sekä esittelemme  diabetestunnuksia, yhdistyksen kotisivuja 
sekä toimijoita. Löydät meidät osastolta 14. Lisää messuista 
www.pielisenmessut.fi 
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DIABETESLÄÄKKEIDEN UUDET TUULET 

Uusia diabeteslääkkeitä on tullut markkinoille viime vuosina useita. Tyypin 2 
diabeteksen hoitoon on tullut tablettilääkkeitä, pistettäviä lääkkeitä sekä yksi 
uusi insuliini. Tyypin 1 diabeteksen hoitoon on tullut kaksi uutta insuliinia. 

Tyypin 2 diabeteksen uudet lääkkeet: 

Suolistohormoneihin vaikuttavat tabletit (sitagliptiini, vildagliptiini, 
saksagliptiini, linagliptiini) lisäävät insuliinin eritystä ja vähentävät sen 
vastavaikuttajan glukagonin eritystä aterian yhteydessä. Lääkkeitä 
annostellaan valmisteesta riippuen 1-2 kertaa päivässä.  
Suolistohormoneihin vaikuttavat pistettävät lääkkeet (eksenatidi ja liraglutidi) 
vähentävät maksan sokerintuotantoa ja lisäävät insuliinin eritystä. Ne myös 
vähentävät ruokahalua ja siten laihduttavat merkittävästi. Lääkkeitä pistetään 
1-2 kertaa päivässä. Niiden aikana paino voi laskea muutaman kilon, mikä 
diabeteksessa on hyödyllistä. 

Glukoosinpoistajat ("flotsiinit") ovat aivan uudentyyppinen lääkeryhmä 
diabeteksen hoidossa. Ne lisäävät verensokerin (glukoosin) poistumista 
virtsaan ja siten alentavat veren sokeriarvoja. Niitä voidaan käyttää yhdessä 
muiden diabeteslääkkeiden kanssa. 

Tyypin 1 diabeteksen uudet insuliinit 

Pitkävaikutteisia insuliineja on tullut kaksi markkinoille: glargininsuliinista 
”tiivimpi” valmiste ja degludekinsuliini. Glargininsuliinia valmistetta voi käyttää 
myös tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Näillä molemmilla insuliineilla pitäisi olla 
tasaisempi vaikutus. Yön aikaiset matalat sokerit pitäisi vähentyä jos niitä on 
ol lut . Molemmat ovat kerran päivässä pistet täviä insul i ineja. 
Degludekinsuliinilla pistosajankohta voi vaihdella useita tunteja.  

Kaikilla edellä mainituilla lääkeaineilla (paitsi degludekinsuliinilla) on 100 % 
korvattavuus. Degludeksinsuliinin saa korvattuna tyypin 1 diabetesta 
sairastava jos hänellä on yöllisiä matalia sokereita molemmilla aikaisemmilla 
pitkävaikutteisilla insuliineilla. Korvattavuuden saamiseksi tarvitaan lääkärin 
B-lausunto. 

Hienoa, että lääkkeitä on tullut lisää joiden avulla voidaan sokeritasapainoa 
parantaa. Mutta yksikään edellämainittu lääke ei korvaa tyypin 2 
diabeteksessa riittävän liikunnan ja terveellisen ruokavalion tehoa sokerin 
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hoidossa. Samalla hoituvat myös muut valtimotautien riskitekijät: verenpaine, 
kohonnut kolesteroli, mahdollinen ylipaino. Tyypin 1 diabeteksessa insuliini on 
elämää ylläpitävä lääke, sitä tarvitaan aina. Mutta liikunta ja ruokavalio auttaa 
myös tyypin 1 diabeteksen hoidossa. 

(Lähteet: Duodecimin Terveyskirjasto ja Lääketietokeskus) 

"Olipa kerran kaksi kiinalaista...", aloitti 

äiti iltasadun kertomisen. 

"Voi juku,siitä on takuulla hirmuisesti aikaa. 

Nyt niitä on jo yli miljardi!" 

DIABETESPOLIKLINIKKA TIEDOTTAA 

Diabetespoliklinikan vastaanotto sijaitsee Lieksan terveyskeskuksen 
pääovesta vasemmalla, ennen fysioterapiaa. Polikl inikka toimii 
ajanvarauksella. Ajan voit varata puhelimella (ks. alla) tai sähköpostilla 
diabeteshoitajat@lieksa.fi  

Puhelintunti arkipäivisin (ma-pe) klo 8-9: diabeteshoitaja Leena Koistinen 
puh. 040 1044 521, diabeteshoitaja Maritta Muikku puh. 040 1044 520 Muina 
aikoina voit jättää vastaajaan soittopyynnön. Mainitse silloin nimesi, 
syntymäaikasi sekä puhelinnumerosi.  

HOITOVÄLINETILAUS 

Hoitovälinetilauksen voit tehdä puhelintunnilla soittamalla, jättämällä viestin  
puhelinvastaajaan tai  sähköpostilla (diabeteshoitajat@lieksa.fi). Muista 
mainita tilauksessa nimesi, syntymäaikasi, hoitovälineiden merkki sekä 
tarvittava määrä. Voit sitten noutaa hoitovälineet potilastoimistosta kahden 
arkipäivän kuluttua. Tilaa välineet siis ajoissa! 

TERVEISIN: Leena ja Maritta 
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Oletko kuullut näistä yhdistyksistä? 

  

www.ndy.fi

Facebookissa Nuorten Diabetesyhdistys ry, Twitterissä @ndyry

Tyypin 1 diabeetikoiden yhdistys: 
http://plasma.fi/

DIABETESLIITON TERVEISET JÄSENILLE: 

Lisämaksuton NEUVONTAPUHELIN MA-PE KLO 9-13 

Katso puhelinnumero jäsenkorttilomakkeesta! KATSO PUHELINNUMERO 
JÄSENKORTTILOMAKKEESTA!! 
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KURSSIT DIABEETIKOILLE 

Kurssit diabeetikoille 2016 löydät Diabetes-lehdestä 2/2016 sekä internetistä 
www.diabetes.fi/kurssit. Kursseja on niin tyypin 1 diabeetikoille, nuorille, 
perheille, eläkkeellä oleville sekä erityisryhmille.  

Lisätietoa kursseista kurssisihteereiltä: Tiina Paronen puh. 050 310 6613 ja 
Pirkko Toivonen, puh. 050 310 6610.  

VERKKOLEHTI 

Diabetes-lehden jutut ilmestyvät myös osoitteessa diabeteslehti.diabetes.fi 
Verkkolehdessä on luettavaa myös "Diabetes ja lääkäri" -lehdestä. 
Verkkolehteä voivat lukea ilmaiseksi kaikki paperilehden tilaajat, 
kirjautumisessa tunnus on jäsennumero ja salasana sukunimi isolla 
alkukirjaimella. Verkkolehdessä on myös avoin arkisto, jonka juttuja voivat 
lukea kaikki ilman kirjautumista!
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Suositus pohjoiskarjalaisten 2-tyypin diabeetikoiden silmänpohja-
kuvauksista 

(Sirpa Kaipiainen, silmät. erikoislääkäri, Hilkka Tirkkonen, yleislääket. 
erikoislääkäri, Anu Kareinen, sisät. erikoislääkäri, Tuula Karjalainen, 
diabeteshoitaja, Kyllikki Tikkanen, diabeteshoitaja; 20.1.2016) 

• Diagnoosivaiheessa kuvataan, jos HBa1c -taso ylittää 57 mmol/mol (7.5%) 
• Jatkossa yksilöllinen kuvaustiheys hoitotasapainon mukaan: 
- jos HbA1c aina alle 48 mmol/mol (alle 6.5%) > ei kuvaseurantaa 
- jos hyvä hoitotasapaino, HbA1c 48-57 mmol/mol (6.5 - alle 7.5%): kuvaus 
5 vuoden välein 
- jos kohtalainen tai huono hoitotasapaino (HbA1c 58 mmol/l (7.5%) tai yli), 
kuvaus kansallisen suosituksen mukaan (3 vuoden välein tai tiheämmin) 
  
Huomioidaan myös verenpaineen ja lipidien hoidon onnistuminen. 
Mikroalbuminurian ilmaantuminen -> kuvaus kansallisen suosituksen 
mukaisesti.  
(Mikroalbuminuria = cU-alb >20 ug/min kahdesti kolmessa 3-6 kk aikana 
tehdyssä tutkimuksessa) 
”Drop outit”: kutsutaan kuviin 3 vuoden välein, ellei HbA1c -taso ole tiedossa 
(ts. ensin yritetään kutsua laboratorioon ja hoitajavastaanotolle, mutta ellei 
tule, kutsutaan kuviin).

http://www.diabetes.fi/kurssit
http://diabeteslehti.diabetes.fi
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Eurotarkastajat tulivat maatilalle tarkastamaan kolmea tapausta:  

1) Perunat jäätyivät maahan    

2) Palvelija oli tullut raskaaksi 

3) Emäntä hukkui kaivoon 

Tutkimus valmistui muutamassa viikossa. 

Kaikissa tapauksissa nosto on tapahtunut liian myöhään!  

Ruotsalainen oli poikansa kanssa metsässä 

kävelemässä, kun he näkivät nuoren parin 

rakastelemassa puun juurella. 

"Mitä he tekevät?", kysyi poika isältään. 

"He tekevät lapsia", isä vastasi. 

"Kuinka kauan se kestää?", kysyi poika. 

"Yhdeksän kuukautta", isä sanoi. 

"Miksi noilla on sitten niin kiire?" 

Tuomari kysyi Kallelta: "Tiedätkö mitä tapahtuisi, 

jos vannoisit väärän valan?" 

Siihen Kalle: "No, ainakin puolustuksen asianajaja 

lupasi minulle kaksi tonnia käteistä rahaa!"
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Tulossa Syksyllä!

Diabetesmessut 2016 Tampereella, 

Tampere-talossa 23.-24.9.

Diabetes 2016 -messut tarjoaa kävijälle laajan ja 
monipuolisen näyttelyn, johon osallistuvat kaikki 
keskeiset diabeteksen hoitoon liittyvät toimijat. 
Tapahtuman molempina päivinä järjestetään 
ajankohtaisia ja tasokkaita seminaareja, 
asiantuntijapuheenvuoroja sekä tietoiskuja. 

PERJANTAINA 

ensimmäisenä messupäivänä on yleisöohjelmassa 
tarjolla tuoretta tietoa diabeteksesta: geenien rooli 
tyypin 2 diabeteksessa, vinkkejä tyypin 2 diabeteksen 
omahoitoon, asiaa liikunnasta sekä ruoka-aiheinen 
paneelikeskustelu 

LAUANTAINA 

ohjelmassa painottuvat tyypin 1 diabetes ja diabetes 
lapsiperheessä. Etsimme vastausta kysymykseen, 
miksei tyypin 1 diabetesta vieläkään osata parantaa? 
Aiheina myös muun muassa hoitoväsymys, tekniikka    
diabeteksen hoidossa, lapsen diabetes, diabetes ja 
keliakia, diabetes ja aktiiviurheilu sekä parisuhde.  

Yhdistyksellämme on suunnitteilla ryhmämatka 
Diabetes 2016 Messuille! Seuraa Lieksan 
Lehden ilmoituksia!   www.diabetesmessut.fi 
www.facebook.com/diabetestapahtuma/ 

http://www.diabetesmessut.fi
http://www.facebook.com/diabetestapahtuma/



