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Munuaisja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta.
Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

Munuainen isältä ja äidiltä

Tonylla todettiin heti syntymän jälkeen suomalaistyyppinen
synnynnäinen nefroosi. Hän sai alle kaksivuotiaana munuaisen
isältään. Se toimi yli parikymmentä vuotta. Kun uuden munuaisensiirron aika koitti, hänen äitinsä Tuula luovutti pojalle toisen
munuaisensa.
– Munuaisen luovutusleikkaus oli elämäni onnellisin päivä lasteni syntymän jälkeen. Vieläkin vatsassa oleva viiva saa mielen
iloiseksi, Tuula kertoo.
Perheen tuki on ollut tärkeää Tonylle. Edes munuaisen luovutus
ei voinut enää lähentää välejä, koska ne ovat aina olleet hyvät.
Tuula oli koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hoiti Tonya ennen ensimmäistä munuaisensiirtoa kotona, vaikka se tuolloin oli vielä
harvinaista. Kotihoidon vuoksi perhe joutui maksamaan isoja
summia omavastuita lääkkeistä ja ravintovalmisteista. Tuula lähti
selvittämään epäkohtia ja ajautui toimimaan silloiseen Munuaistautiliittoon. Siitä lähtien hän on ollut vapaaehtoisena eri
tehtävissä paikallisessa yhdistyksessä ja liitossa. Tällä hetkellä
hän on muun muassa sosiaalitturvatyöryhmän jäsen.
Tony on ollut mukana liiton nuorten aikuisten toiminnassa ja
edustanut kansainvälisissä kokouksissa. Hän opiskelee merenkulkualan insinööriksi ja harrastaa voimannostoa ja spinningiä.

Munuais- ja maksaliitto
Kuka tahansa voi sairastua munuais- ja maksasairauteen. Ne koskettavat tavalla tai toisella satoja tuhansia suomalaisia. Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen jäseneksi voi
liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Munuais- ja maksaliiton keskustoimisto on Helsingissä ja aluetoimistot Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Tietoa

Tukea

Toivoa

Sairauteen sopeutuminen vaatii
tietoa ja uusien
asioiden oppimista.

Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia
keinoja selviytyä
arjesta.

Liitto välittää vertaistukea ja antaa
mahdollisuuden
jakaa kokemuksia.

Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden
hoidosta sekä
elinsiirroista.

Liitto tukee kuntoutumista, järjestää
sopeutumisvalmennuskursseja
ja antaa neuvoja
sosiaaliturvasta.

Vapaaehtoistoiminta lisää omaa
ja läheisten hyvinvointia sekä luo
yhteenkuuluvuutta.

Liitto tekee sairastuneiden tilannetta
tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja.

Yhdistyksen
virkistystapahtumissa huvi ja hyöty
yhdistyvät.

Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä
ja paikan toimia.

Munuaiset
Kymmenesosalla väestöstä on merkkejä kroonisesta munuaissairaudesta. Viidellä prosentilla se on edennyt munuaisten vajaatoiminnaksi. Sitä voi aiheuttaa
diabetes, hoitamaton verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen, perinnölliset
munuaissairaudet tai verisuonten ja munuaisten tulehdustaudit.
Munuaisten vajaatoiminta on usein oireeton pitkään. Se on tärkeää havaita ajoissa, koska sen etenemistä voidaan hidastaa lääke- ja ravitsemushoidolla sekä
säännöllisillä kontrolleilla. Munuaisten vajaatoiminnassa veri ei puhdistu kuonaaineista kunnolla ja nestettä ei poistu riittävästi kehosta. Jos munuaiset lakkaavat toimimasta kokonaan, ihminen menehtyy ilman dialyysihoitoa. Dialyysi korvaa
omien munuaisten toimintaa. Se voidaan tehdä joko veriteitse hemodialyysinä tai
vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysina. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa voidaan
hoitaa myös munuaisensiirrolla.
Ennaltaehkäisy on munuaissairauksien parasta hoitoa. Terveet elämäntavat ovat
tärkeitä: liikunta, vähäsuolainen ruokavalio ja tupakoimattomuus ehkäisevät verenpainetautia, ylipainoa ja diabetesta.

Maksa
Kuka tahansa voi sairastua maksasairauteen. Sairaus voi alkaa äkillisesti tai kehittyä hitaasti. Osa maksasairauksista on synnynnäisiä, eikä niiden muodostumiseen voi itse vaikuttaa, osa on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Maksaa
voivat vaurioittaa alkoholi, ylipaino, virukset, lääkeaineet, myrkylliset sienet ja luontaistuotteet. Joissakin tapauksissa sairauden syy jää tuntemattomaksi.
Maksan ja sappiteiden sairaudet ovat Suomessa verrattain yleisiä. Alkuvaiheessa
maksasairaudet ovat usein oireettomia, tai oireet voivat olla epämääräisiä kuten
väsymys, ruokahaluttomuus ja pahoinvointi. Maksasairauteen liittyy usein keltaisuutta ja kutinaa.
Yleisimpiä kroonisia maksasairauksia ovat rasvamaksa, alkoholimaksasairaus,
autoimmuunimaksasairaudet sekä virushepatiitit. Alkoholi on Suomessa suurin
maksasairauksien aiheuttaja. Maksasairaus voi edetä maksan vajaatoimintaan
tai maksakirroosiin. Maksakirroosissa maksaan on muodostunut sidekudosta ja
sen normaali rakenne on muuttunut. Kroonista loppuvaiheen maksasairautta tai
äkillistä maksan vajaatoimintaa voidaan hoitaa myös maksansiirrolla.

16 vuotta dialyysissä

Päivi sairastui pienenä glomerulonefriittiin, mutta munuaissairaus vaati
dialyysihoitoa vasta, kun hän oli
34-vuotias. Hän sai munuaisensiirron,
mutta sairaus uusiutui siirteessä ja Päivi palasi dialyysiin. Kolme pientä lasta
pitivät yksinhuoltajan liikkeessä.
– Olen hyväksynyt, että olen pysyvästi

Maksatulehduksen syy
ei selvinnyt

Merjan elämä mullistui, kun hän
sairastui maksatulehdukseen. Hän
sinnitteli kirroottisen maksan kanssa 15
vuotta, jatkoi työtään, sai kaksi lasta ja
eli kiireistä lapsiperheen arkea. Oireista
vaikein oli väsymys. Maksansiirron hän
sai 2003.
Siirron jälkeen kunto alkoi kohota
rivakasti. Jo puolentoista kuukauden
kuluttua Merja istui moottoripyörän
kyydissä. Sairauden kanssa elämisessä Merjaa ovat auttaneet perhe ja
läheiset.
– Ennakkoluuloja maksasairauksia
sairastavia kohtaan on yhä, mutta vain
kertomalla avoimesti sairaudestaan voi
vaikuttaa niihin ja saada tukea.

dialyysissä, jos ei keksitä keinoa, miten
uuden siirteen menettäminen voidaan
ehkäistä. Taaksepäin katsottuna 16
vuotta tuntuu lyhyeltä ajalta.
Säännöllinen liikunta auttaa jaksamaan.
Kävely, pyöräily sekä kesäisin marjastus ja sienestys, talvisin jopa lumenluonti pitävät kuntoa yllä.

Munuaisen- ja maksansiirto
Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, haiman- ja ohutsuolensiirtoja. Siirrettävät elimet saadaan yleensä aivokuolleelta luovuttajilta. Munuaisen voi saada myös elävältä luovuttajalta: terve, täysi-ikäinen ihminen voi
luovuttaa toisen munuaisensa läheiselleen.
Suurin osa elinsiirtoa odottavista tarvitsee uuden munuaisen. Keskimäärin munuaisensiirtoon pääsyä joutuu odottamaan puolitoista vuotta. Odotusaika voi venyä
vuosienkin mittaiseksi, koska luovuttajan ja vastaanottajan veriryhmien on oltava
yhteensopivat ja kudostyyppien sopivat. Vuosittain tehdään noin 200 munuaisensiirtoa.
Suomessa tehdään vuosittain noin 50 maksansiirtoa. Maksansiirtoa joutuu odottamaan keskimäärin pari kuukautta. Yleisimmät syyt maksansiirtoon ovat autoimmuunisairaudet primaari sklerosoiva kolangiitti ja primaari biliaari kirroosi. Viidesosa maksansiirroista tehdään äkillisen maksan toiminnan pettämisen vuoksi.
Onnistuneen siirron jälkeen voi viettää normaalia elämää ja moni voi palata takaisin työhön. Koska siirretty elin on vierasta kudosta, on sen saaneen syötävä
pysyvästi hyljinnänestolääkitystä.

Risto sai kaksoset

Ristolla todettiin munuaisten vajaatoiminta kutsunnoissa. Se eteni vähitellen
parinkymmenen vuoden aikana ja
kesällä 2004 Risto aloitti dialyysin. Hän
teki hoidon omatoimisesti kotona.
Sopiva munuainen löytyi nopeasti, alle
vuodessa. Risto toipui hyvin ja palasi
arkeen ja työhön. Siirron jälkeen jännitti, mitä lääkärit sanoisivat perheenlisäysajatuksista ja vaikuttaisiko hyljinnänestolääkitys lapsiin? Lupa saatiin ja
kaksostytöt syntyivät lähes kymmenen
vuotta munuaisensiirron jälkeen.
– Joskus mietin, miten perhe pärjää,
jos minulle sattuu jotain. Yritän kuitenkin elää niin, että en kasaa huolia
sairaudesta.

Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto valvoo
sairastuneiden etuja ja vaikuttaa päätöksentekoon
kaikilla tasoilla. Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista. Se tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa
ennakkoluuloja. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää
sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta.
Aluetoiminta ja koulutus tukevat jäsenyhdistysten
työtä. Vertaistuki auttaa elämään sairauden kanssa.
Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia. Perhetoiminta tukee sairastuneiden lasten
perheiden arkea. Liitto järjestää toimintaa myös nuorille ja nuorille aikuisille.

Edunvalvonta

Liitto valvoo munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden etuja. Liitto antaa kannanottoja, tekee esityksiä sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja päätöksentekoon.
Vaikuttamistyön tavoitteena on saada kaikille munuais- tai maksasairautta sairastaville iästä, asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta hyvä hoito ja
kuntoutus sekä oikeudenmukainen sosiaaliturva. Jokaisella sairastuneella on oltava mahdollisuus osallistua, tulla kuulluksi ja saada palveluja. Jokaisen elinsiirtoa
tarvitsevan olisi saatava siirtoelin kohtuullisessa ajassa.

Eduskunnan tukiryhmä

Eduskuntaan vuonna 2000 perustettu
tukiryhmä on liitolle tärkeä vaikuttamiskanava. Sen asiantuntemuksen avulla
voidaan lakeihin vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa.
Tukiryhmään kuuluu edustaja jokaisesta puolueesta.

Sairauksien ennaltaehkäisy

Liitto jakaa tietoa ja julkaisee valistusmateriaalia munuais- ja maksasairauksien
ennaltaehkäisystä. Omilla elintavoilla voi useasti vaikuttaa sairastumiseen tai sairauden etenemiseen.

Tiedotus

Liitto jakaa asiallista tietoa sairauksista ja niiden hoidoista, elinsiirroista ja sairastuneiden arjesta. Tietoisuuden lisääminen vähentää sairastuneisiin kohdistuvia
ennakkoluuloja.
Kotisivulla ja Facebookissa on ajankohtaista ja luotettavaa tietoa. Liitto julkaisee
esitteitä ja oppaita munuais- ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä,
ravitsemuksesta, sosiaaliturvasta ja kuntoutuskursseista. Elinehto-lehti ilmestyy
neljää kertaa vuodessa. Yhdistysten jäsentiedotteet kertovat paikallisista tapahtumista.

Elinluovutusten edistäminen

Liitto vastaa KYLLÄ elinluovutukselle -viestintäyhteistyöstä, joka jakaa tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista. Toiminta julkaisee ja levittää elinluovutuskorttia, välittää elinsiirron saaneiden haastatteluja tiedotusvälineille sekä ylläpitää kotisivua ja
keskustelua sosiaalisessa mediassa.
Mukana yhteistyössä ovat myös Hengitysliitto, Näkövammaisten Keskusliitto,
Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE
sekä Regea kudospankki ja solukeskus.

Elinluovutuskortti

KYLLÄ elinluovutukselle voi sanoa
allekirjoittamalla elinluovutuskortin ja
kertomalla tahtonsa läheisilleen.
Kudoslain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää
toisen ihmisen hyväksi, jos luovuttaja
ei ole sitä eläessään vastustanut. Elinluovutuskortti varmistaa oman tahdon
toteutumisen.
Kortin voin tilata osoitteesta
www.kyllaelinluovutukselle.fi.

Sopeutumisvalmennus

Liiton järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu
kaikille munuais- ja maksasairautta
sairastaville ja heidän läheisilleen.
Kurssilla oppii selviytymään sairauden tuomista haasteista.

Kuntoutus

Kuntoutus kuuluu hyvään munuais- ja maksasairauksien hoitoon. Se auttaa löytämään keinoja arjessa selviytymiseen. Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja
uusien asioiden oppimista.
Liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille sekä elinsiirron saaneille. Kursseilta saa tietoa sairauteen liittyvistä
asioista, taitoja pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tukea fyysiseen ja
henkiseen hyvinvointiin. Kurssit antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssit järjestetään yhteistyössä
Kelan ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa.

Koulutus

Liiton antaman järjestökoulutuksen tavoitteena on kehittää jäsenyhdistyksien perusjärjestötyötä ja hallintoa sekä vahvistaa järjestön yhtenäisyyttä. Ammatillista
lisäkoulutusta järjestetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa munuais- ja maksasairaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuville terveydenhuollon ammattiryhmille.

Suomen munuaistautirekisteri

Suomen munuaistautirekisteri on Munuais- ja maksaliiton ylläpitämä ja THL:n rahoittama rekisteri, jossa on tiedot Suomen dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaista.
Rekisterin tietoja hyödynnetään munuaistautien tutkimuksessa sekä julkaistua
raporttia edunvalvontatyössä.

Munuaissäätiö

Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta.
Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, sairauden syiden selvittäminen ja hoitomuotojen kehitys edellyttävät korkeatasoista tutkimustyötä.

Perhetapaamiset

Liiton tapahtumissa voi tavata
muita perheitä ja vaihtaa kokemuksia.
Nuorten tapaamisissa nuoret
voivat kohdata samassa elämäntilanteessa olevia nuoria sekä opetella ottamaan vastuuta omasta
hoidostaan.

Perheet ja nuoret

Lapsen sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Liitto tukee sairastuneiden
tai elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten perheitä järjestämällä sopeutumisvalmennuskursseja, perhepäiviä ja vertaistapaamisia. Vaikeassa elämäntilanteessa
muiden saman kokeneiden perheiden ja ammattilaisten tuki auttaa jaksamaan ja
selviytymään arjessa.

Vertaistuki

Vertaistuki on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista. Se auttaa sairastuneita,
elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistukija on kokenut saman sairauden ja hän on valmis kuuntelemaan ja jakamaan kokemuksia.

Kokemuskoulutus

Liiton kokemuskouluttaja on munuais- tai maksasairas, elinsiirron saanut tai läheinen oman kokemuksensa asiantuntija. Kokemuskouluttajat käyvät muun muassa
oppilaitoksissa kertomassa tuleville ammattilaisille oman tarinansa.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta.
Liitossa ja jäsenyhdistyksissä on käyttöä monenlaiselle osaamiselle ja ideoille
sekä mahdollisuuksia mielekkäälle tekemiselle. Lyhytkestoista vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi lipaskeräys vaaleissa, tapahtumien järjestäminen, elinluovutuskorttien jakaminen tai yhdistyksen tiedottamiseen osallistuminen. Liitto
järjestää vapaaehtoistoimijoille koulutusta ja ohjausta.

Yhteiset tapahtumat

Liitto järjestää alueellisia ja valtakunnallisia hyvinvointipäiviä. Yhteiset tapahtumat
vahvistavat yhteenkuuluvuutta. Ne ovat mainio tilaisuus saada vertaistukea ja tavata muita sairastuneita ja heidän läheisiään eri puolilta Suomea.

Jäsenyhdistykset

Munuais- ja maksaliiton muodostavat 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä
6000 henkilöjäsentä. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja
paikan toimia. Yhdistyksessä et ole ainoa.
Yhdistykset jakavat tietoa munuais- ja maksasairauksista, niiden ennaltaehkäisystä, elinsiirroista sekä sosiaaliturvasta. Ne tekevät paikallista edunvalvontaa.
Yhdistyksen tapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Niissä voi tavata muita saman
kokeneita. Yhdistykset järjestävät yleisöluentoja, retkiä, tapaamisia ja liikuntaa.
Oman alueen jäsenyhdistyksen löytää netistä www.musili.fi/jasenyhdistykset tai
soittamalla liiton toimistoon 050 4365 707.

Liity jäseneksi

Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Kaikki henkilöjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin. Yhdistyksen jäsenet saavat liiton Elinehto-lehden, yhdistyksen lehden tai jäsenkirjeen sekä valtakunnallisia ja paikallisia
jäsenetuja.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä oman alueensa yhdistykseen tai liiton toimistoon 050 4365 707 sekä netissä osoitteessa www.musili.fi/liityjaseneksi.

Et ole ainoa

Liiton ja yhdistysten tapahtumissa
voi jakaa tarinansa jollekin, joka
ymmärtää sen. Tapaamisia on eri
ikäisille ja sairauden eri vaheissa
oleville.
Asiantuntijoilta saa tietoa sairauksista, niiden hoidosta ja sosiaaliturvasta.

Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Liittoon kuuluu
20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa
tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi
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