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Oikeasti kova jätkä
Perinnöllisyyden arpapeli
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PÄÄ K IR J O IT U S

Tue toimintaa
Tue liiton toimintaa

Liiton toimintaa voi tukea yleislahjoituksella tai osoittamalle lahjoituksen esimerkiksi perhetoimintaan tai sairastuneiden ja heidän läheistensä tukitoimintaan. Yritykset voivat liittyä liiton yhteisökannattajajäseniksi. Syntymäpäivänä
voi lahjan sijaan pyytää juhlijoilta lahjoitusta. Surunvalittelukukkien sijaan
muistamisen voi pyytää liitolle. Testamentilla voi osan tai koko perintönsä
lahjoittaa toimintaan.
Nordea FI 45 1012 3007 2009 40,
NDEAFIHH
Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: POL-2014-12693
Poliisihallitus, arpajaishallinto 11.12.2014
Lupa on voimassa 1.1.2015–31.12.2016
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Tue munuaissairauksien
tutkimusta

Munuaissäätiötä tukemalla voi edistää
munuaissairauteen sairastuneen parempaa huomista sekä munuaisten vajaatoiminnan tärkeimpien hoitomuotojen, dialyysin ja munuaisensiirtojen, kehittämistä. On tärkeää, että korkeatasoista munuaissairauksien tieteellistä
tutkimusta tehdään myös Suomessa.
NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH
Luvan saaja: Munuaissäätiö
Luvan numero: 23.7.2015 POL – 2015 - 6149
Lupa on voimassa 23.7.2015 – 30.4.2017
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Riipus tai
solmioneula
Hopeisilla Elämän lahja -koruilla, riipuksella tai solmioneulalla, tuet munuais- ja
maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjaksi tai muistamiseksi hyvälle yhteistyökumppanille. Riipuksen korun halkaisija
on 3,3 cm. Korujen hinnoista 29 euroa
menee hyvään tarkoitukseen.
Riipus ja ketju (45 cm)
118 euroa
Riipus ja panta (42 tai 45 cm) 128 euroa
Solmioneula
108 euroa
Lisätietoja ja tilaukset: kirsi.kauppinen
@musili.fi, 050 4365 707.

Edunvalvontaa, iloa ja toimintaa

Munuais- ja maksaliiton toimintavuosi käynnistyi positiivisessa ja
energisessä hengessä. Olemme näyttäneet toiminnallamme paikkamme ja osittaneet vaikuttavuutemme Suomalaisessa Sote-kentässä. Yksi alkuvuoden ilon aiheista oli tehtyjen elinsiirtojen määrä
viime vuonna. Tavoitimme valtakunnallisesti jo toisen kerran peräkkäin ennätysluvun elinsiirtojen märässä. Liitto tekee viestintää ja tiedotusta elinluovutusten edistämiseksi, voimme olla tyytyväisiä näistä
luvuista, yhteisen työn tuloksista. Työn on kuitenkin jatkuttava. Vanha viisaus pätee tässäkin: pienistä puroista syntyy iso virta.
Vuoden alusta vahvistimme edunvalvonnan ja vaikuttamistyön resurssejamme. Yhteiskunnan tila ja leikkaukset koskettavat meitä jokaista, mutta erityisesti pitkäaikaissairaille nämä leikkaukset voivat
konkreettisesti tarkoittaa, että esimerkiksi välttämättömiin lääkkeisiin ei löydykään rahaa tai että alkuvuoden omavastuuosuudet ylittävät oman budjetin. Liiton tehtävä on ajaa sairastuneiden etuja, neuvoa, antaa tukea ja tietoa, silloin kun oma selviytyminen on omasta
tai läheisen sairaudesta johtuen hankalaa.
Sairastunut on usein yksin ja avun pyytäminen voi taakan alla unohtua. Voisimmeko jokainen ottaa kopin tästä ja muistaa kysyä, tarvitseeko kanssaihminen tukea? Onko hän löytänyt esimerkiksi oman
sairauden edunvalvojana toimivan järjestön? Lisää liiton edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta tämän lehden sivuilla. Vaikuttaa voit myös
seuraamalla liiton Facebook-sivua ja twitteriä ja jakamalla tietoa sosiaalisessa mediassa.

Vuosi 2016 liitossa käynnistyy toiminnan kautta. Liiton jäsenyhdistykset järjestävät alueellaan toimintaa, johon jokaisen on helppo tulla mukaan. Jos sinun yhdistyksesi alueella ei vielä ole tällaista, niin
ilmoittaudu aktiivisesti vapaaehtoiseksi, kerro mitä haluaisit tehdä,
mitä annettavaa sinulla olisi. Erityisesti tarvitsemme mukaan uusia
nuoria ja keski-ikäisiä henkilöitä. Järjestömme vahvuus on vauvasta vaariin -jäsenyys. Monessakaan järjestössä toimintakenttä ei ulotu näin laajalle ikäryhmälle. Yhteiskunnan uudistusten keskellä yksittäisen ihmisen ääni tuntuu pieneltä. Liittona olemme kuitenkin vahva ja vaikuttava. Meitä jokaista tarvitaan.
Ilo syntyy tekemisestä, pienistä onnistumisista ja myös sen hyväksymisestä että aina ei tarvitse olla täydellinen. Hyvinvointia yhteiskunnassa rakennetaan pala palalta, osallisuuden kautta. Tule tekemään yhteistä muutosta.

Sari Högström
Toiminnanjohtaja
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E SIT T E ET JA OPPAAT
Liiton esitteet ja oppaat ovat ilmaisia. Niitä voi tilata itselle tai jaettavaksi. Painotuotteet voi tilata osoitteesta tilaukset@musili.fi tai
Kirsi Kauppinen, 050 4365 707. Esitteet ja oppaat voi myös lukea ja tulostaa sivulta www.musili.fi/esitteet.

Esitteet

Munuais- ja maksaliitto
Yleisesite kertoo liitosta ja sen toiminnasta
sekä lyhyesti munuais- ja maksasairauksista
sekä niiden hoidoista.
Strategia 2016–2020
Esite kertoo toimintaympäristöstä, liiton strategiasta, arvoista, tavoitteista ja painopistealueista. Broschyren Strategi 2016–2020
finns även på svenska.
Et ole ainoa
Jäsenesite kertoo jäseneksi liittymisen eduista. Esitteessä on liittymiskaavake, jonka voi
postittaa maksutta.
Det finns andra
Medlembroschyren på svenska. Vem som
helst som är intresserad kan bli medlem.

Voimaa vertaistuesta
Vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Lehtinen kertoo, mitä kautta vertaistukijan voi löytää.
Munuaissairauden hyvä hoito
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite on on tarkoitettu yhdistysten ja liiton
vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan. Antaa
tietoa munuaissairauteen sairastuneen hoitovaihtoehdoista ja sairastuneiden omasta kokemuksesta.
Maksasairauden hyvä hoito
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite on suunnattu maksasairaiden hoidon
järjestämisestä vastaaville. Sisältää tietoa
sairauksista ja hoidosta. Mukana on myös
maksasairaan hyvän hoidon kriteerit.

Älä sulje silmiäsi C-hepatiitilta
Esite kertoo C-hepatiitin tartuntatavoista ja
hoidosta sekä vähentää sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.
Vähemmän suolaa
Esite kertoo vähäsuolaisen ruokavalion
eduista ja antaa vinkkejä, miten suolankäyttöä voi vähentää.
Perhetoiminta
Esitteessä kerrotaan lasten munuais- ja maksasairauksista sekä elinsiirroista, perheen
selviytymisestä lapsen sairauden kanssa ja
liiton tarjoamista palveluista
Familjeverksamhet
Broschyren innehåller information om njuroch leversjuldomar och organtransplantationer hos barnen. Förbundet ordnar verksamheter även till familjer och unga.

Ennaltaehkäisy

Oppaat
Munuaisen
luovuttajan opas

10/2015

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen
tai läheiselle henkilölle. Munuaissiirtoon elävältä luovuttajalta
liittyy useita etuja. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide
huolellisesti tutkituille luovuttajille.

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.

Ruokavalio dialyysissä
Opas kertoo dialyysissä olevan ruokavalion
erityispiirteistä. Yksilöllisesti suunniteltu ruokavalio on tärkeä osa hoitoa myös dialyysissä olevilla. Herkkuhetkistä saa silti nauttia.

Lapsen ja nuoren arki elinsiirron jälkeen
Opas antaa tietoa lasten ja nuorten elinsiirroista ja niiden vaikutuksista arkeen vanhemmille ja elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten
kanssa toimiville.

Ruokavalio munuaisenja maksansiirron jälkeen
Oppaassa kerrotaan, miten elinsiirron saaneen ruokavalio kannattaa koostaa ja mihin
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Matvanor efter en njur- och
levertransplantation
Endast PDF: www.musili.fi/oppaat

Vardagen för barn och unga som genomgått organtransplantation
Broschyren innehåller information om barn
och unga som genomgått organtransplantation.

Maksasairaus ja ruokavalio
Maksasairauksiin ei ole yhtä ainoaa ja täysin
kattavaa ravitsemussuositusta, mutta joihinkin sairauksiin tai maksasairauden komplikaatioihin liittyy erityissuosituksia.
Yhdessä – opas parisuhteeseen
Opas antaa ajattelemisen aihetta ja vinkkejä parisuhteeseen silloin, kun itse tai puoliso
tai lapsi sairastaa.

Munuaisen luovuttajan opas
Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle.
Opas antaa tietoa elävälle munuaisen luovuttajalle.
Guide för njurdonator
Varje frisk person kan ge en njure till någon anhörig eller annan närstående person.
Njurtransplantationer med levande donatorer innebär många fördelar.

Supersankarimunuainen
Esite munuaissairauksien ennaltaehkäisystä.
Supersankarimunuainen kohtaa kuusi vastustajaa. Auta sitä säilyttämään supervoimat.
Superhjältenjuren
Superhjältenjuren tål en massa, men inte ens
superhjältar klarar sig helt på egen hand.
Hjälp dem att bevara sina superkrafter genom att leva hälsosamt.
Mahtimaksa
Esite maksasairauksien ennaltaehkäisystä.
Maksa tekee töitä tauotta, mutta vaarat uhkaavat urakkaa. Pidä huolta maksasi työkyvystä.

Muuta
Munuaispotilaan ruokakirja
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokavaliota noudattavalle 200 ruokaohjetta
kätevässä kierrekansiossa.
HUOM. hinta 29 euroa + postikulut.
Ravitsemusoppaat Fosforirajoitus
munuaispotilaan ruokavaliossa ja Kaliumrajoitus munuaispotilaan ruokavaliossa.
HUOM. hinta 5 euroa + postikulut.

4 | ELINEHTO 1/16

E LI NE HT O 1 / 2 0 1 6

Oikeasti kova jätkä

Ernon munuaissairaus alkoi varoittamatta. Hän on kulkenut parissa vuodessa
aikamoisen mankelin läpi. Perheen ja
ystävien tuki on ollut korvaamatonta. 10

Edunvalvonta vahvistuu

Liiton vaikuttamistyön lähtökohtana on
sairastuneiden tarpeet. Edunvalvontaa lisätään entisestään. Liitto neuvoo
myös sosiaaliturvakysymyksissä. 20

Vertaistukea
koko perheelle

Munuaisterveyttä lapsille

Evan munuaissairaus todettiin kuukauden ikäisenä. Harvinaiseen sairauteen
sairastunut jää helposti väliin putoajaksi. 18

Suojele supersankarimunuaista pienestä pitäen: Lisää liikuntaa, vähennä
suolaa ja sokeria, älä aloita tupakointia.
Hyvät elintavat eivät tee hallaa vanhemmillekaan. 19

Sattumalta huomattu

Perinnöllisyyden arpapeli

Riinan maksasairaus todettiin työterveystarkastuksessa sattumalta, kuten PBC
usein. Sairaus tuli yllätyksenä eikä suvustakaan löydy maksasairauksia. 22

Sirpa kuuli perinnöllisestä munuaissairaudesta parikymppisenä. Meni melkein 40 vuotta ennen kuin dialyysi alkoi.
Siirtolistalla odottamisessa on nyt positiivinen vire. 26

Päivitä tietosi

Päivitä yhteystietosi liiton jäsenrekisteriin
www.musili.fi/jasentiedot. Lisää myös sähköpostiosoitteesi,
niin saat ajankohtaista tietoa.
Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on jäseniä, joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja kirsi.kauppinen@musili.fi, 050 4365 707.

www.musili.fi
www.munuainen.fi www.maksa.fi
www.supersankarimunuainen.fi www.mahtimaksa.fi
www.elinluovutuskortti.fi
Facebook: munuaisjamaksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa
Youtube: munuaisjamaksaliitto

Lue lehti netissä www.musili.fi/elinehto.
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 22. Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.4.2016. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@musili.fi.
Kansi: Erno Rajahalme Kuva: Kati Miettinen
45. vuosikerta • JULKAISIJA Munuais- ja maksaliitto ry, Njur- och leverförbundet rf • ILMESTYY 4 krt/v. • PÄÄTOIMITTAJA Petri Inomaa, 040 5240 679, petri.inomaa@musili.fi • TOIMITTAJA Hilkka Lahti, 040 5240 682, hilkka.lahti@musili.fi • Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki • ILMOITUSHINNAT 2016 1/1 SIVU 1680 €, 1/2 SIVU 1310 €, 1/4 SIVU 1100
€, 1/6 SIVU 600 €, TEKSTI 59 X 50 MM 100 €, TAKAKANSI 1980 € • TILAUSHINTA 25 €, jäsenille jäsenetuna. • TAITTO
JA ULKOASU Voimavärit Oy • PAINO Arkmedia • PAINOS 7 300 kpl • ISSN 1458-378X, verkkolehti: 2242-332
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TUL OSS A MEN O S S A

PD-nesteet kotiin
ilman maksua

Kursseilla tilaa

Sopeutumisvalmennuskurssille jokainen
voi tulla oman elämäntilanteensa ja kysymystensä kanssa. Kurssi antaa voimaa
ja iloa tulevaisuuteenkin, eikä vain kurssin ajaksi.
Kun aikuinen sairastaa -perhekurssi
15.–18.6.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, haku
päättyy 29.4.
Elinsiirron saaneiden 16–25-vuotiaiden
nuorten kurssi (Kela 60752) 1. jakso 6.–
10.6. ja 2. jakso 21.–25.11.
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja, haku päättyy 6.4.
Dialyysihoidossa olevien 16–25-vuotiaiden nuorten kurssi (Kela 60840) 5.–10.6.
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi,
haku päättyy 5.4.

PD- eli vatsakalvodialyysihoidossa tarvittavat dialyysiliuokset ovat Kelan erityiskorvattavia lääkkeitä ja apteekit kuljettavat ne kotiin keskimäärin kahden viikon
välein. Munuais- ja maksaliitto ja Apteekkariliitto tekivät herrasmiessopimuksen
vuonna 1988. Siinä apteekkarit sitoutuivat kuljettamaan PD-liuokset kotiin ilman
maksua. Osa apteekeista on kuitenkin
alkanut veloittaa liuosten kuljettamisesta, koska siitä on aiheutunut kustannuksia apteekille. Maksu on jäänyt sairastuneen maksettavaksi. Liitto on jo aiemmin
korostanut, että kustannusten lisääntyminen voi vaikeuttaa sairastuneiden taloudellista toimeentuloa ja asettaa heidät
eriarvoiseen asemaan.
Apteekkariliiton, Fimean, Kelan,
Yliopiston apteekin, HUS-apteekin ja
HYKS:n nefrologian edustajat kokoontuivat keskustelemaan tammikuun lopussa
PD-liuosten jakelutilanteesta. Apteekkariliitto on luvannut nyt lähettää jäsenapteekeilleen muistutuksen tehdystä sopimuksesta. Suomessa yli 300 tekee PDhoitoa kotona.
PD-hoitoa tekevän ei tarvitse maksaa
kuljetuksesta. Jos kuljetuksista veloitetaan, kannattaa apteekkia vaihtaa, jos se
on mahdollista. Kaikki tilanteet, joissa apteekki aikoo veloittaa liuosten toimittamisesta, tulee ilmoittaa liittoon Maria Ruuskaselle, maria.ruuskanen@musili.fi, 040
8363 480.

Elinsiirron saaneiden ja elinsiirtoa odottavien lasten perhekurssi (Kela 60750)
6.–10.6.
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi,
haku päättyy 6.4.

Jäsenmaksut 2016

Jäsenmaksut ja jäsenkortit postitetaan
helmikuun aikana. Jäsenmaksu kannattaa maksaa eräpäivään mennessä, jotta
Elinehto-lehden tulo kotiin ei katkea. Jäsenkortilla saat oman yhdistyksesi ja liiton
jäsenedut. Valtakunnalliset jäsenedut on
lueteltu tämän lehden sivulla 38.
Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoittaa
oman yhdistyksesi jäsenrekisterinhoitajalle tai kirsi.kauppinen@musili.fi, 050 4365
707. Voit päivittää tietosi myös itse suoraan
jäsenrekisteriin www.musili.fi/jasentiedot.
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi, niin
saat ajankohtaista tietoa tuoreena.

Liikunta hoitaa
pitkäaikaissairauksia

Päivitetty Käypä hoito -suositus liikunnasta kertoo, että liikunnan avulla voidaan ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa monia pitkäaikaissairauksia, kuten kohonnutta verenpainetta, lihavuutta ja tyypin 2
diabetesta. Tutkimusnäyttö liikunnan vaikuttavuudesta on vahvistunut syöpäsairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Paljon liikkuvilla on vähemmän
itse ilmoitettuja depressio-oireita.
Aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa kuten reipasta
kävelyä ainakin 150 minuuttia viikossa tai
raskasta liikuntaa 75 minuuttia viikossa.
Lisäksi lihasvoimaa ylläpitävää tai lisäävää
liikuntaa tulisi harrastaa vähintään kahtena päivänä viikossa.

Lapsiperheviikonloppu 5.–7.8.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, haku
päättyy 10.6.
Lisätietoja www.musili.fi/kurssit tai kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren 050 3019
368, iiris.ahgren@musili.fi.

Elinsiirrot
1.1.–31.1.2016

Munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sydän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Sydän-keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Vuoden urheiluteko
Keilaaja Malin Nyberg, uimari Tatu Kantonen, pyörätuolirugbynpelaaja Leevi Ylönen ja sokkopingiksenpelaaja Hanna Vilmi palkittiin Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU:n Vuoden Urheiluteko -palkinnoilla Suomen Urheilugaalassa tammikuussa.
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Ahvenanmaalainen Nyberg oli keväällä
Tampereen SM-kilpailuissa paras elinsiirron saanut keilaaja. Huippukausi täydentyi elokuussa kahteen kultamitaliin elinsiirron saaneiden MM-kilpailuissa Argentiinassa. Kyseessä olivat hänen uransa ensimmäiset kansainväliset arvokilpailut.

Kanta-Hämeen
dialyysi palkittiin
Ray tukee
liiton hyviä tekoja

RAY tukee liiton toimintaa tänä vuonna 1 109 000 eurolla. Suurinta eli yleisavustusta käytetään liiton perustoimintaan, edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, aluetyöhön ja paikallisyhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan
tukemiseen, tiedon lisäämiseen munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisemisestä sekä sairastuneiden ja
heidän läheistensä hyvinvoinnin tulemiseen. Avustusta saadaan myös jäsenyhdistysten toimintaan, sopeutumisvalmennukseen, elinsiirtoa odottavien lapsiperheiden tukemiseen sekä tiedottamiseen
elinluovutuksista.
RAY:n vuoden 2016 avustuspotti on
yli 315 miljoonaa euroa. Avustusta haki
1164 järjestöä 2516 eri hankkeeseen ja
toimintaan. RAY:n avustuspottia kerryttää vuosittain noin joka kolmas täysi-ikäinen suomalainen. Kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää tärkeänä sitä, että myös pelien tuotto
käytetään Suomessa.

Ryhdistä yhdistystä
viestinnällä

Yhdistyksessä tiedottaminen kuuluu kaikille. Tule mukaan oppimaan yhdistysviestinnän perusasioita Tampereelle elokuussa.
Liiton järjestämä viestintäkoulutus pidetään Tampereen aluetoimistolla lauantaina 20.8. Päivän mittaisessa koulutuksessa käymme läpi yhdistysviestinnän
perusasioita: Mitä, kenelle, miten ja miksi
kertoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Mikä on viestinnän merkitys yhdistyksen toiminnassa? Koulutuksessa
paneudumme ryhmissä yhdistyskirjeen ja
tiedotteen tekemiseen sekä erilaisiin viestintäkanaviin. Tutustumme myös yhdistysten ja liiton viestintämateriaaleihin ja kerromme, millaisissa asioissa liitto voi olla
yhdistyksen viestinnän tukena.
Koulutukseen voivat tulla kaikki tiedottamisesta kiinnostuneet. Päivän tarkka
ohjelma julkaistaan kevään aikana yhdistyskirjeessä ja liiton nettisivuilla. Liitto maksaa päivän ohjelman ja tarjoilut. Matkakuluihin voi pyytää tukea omalta yhdistykseltä. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Hilkka
Lahti, 040 5240 682, hilkka.lahti@musili.fi

Kanta-Hämeen keskussairaalan tavoitteena on reilun vuoden verran ollut olla
asiakaspalvelusairaala, jossa kaikkea toimintaa ohjaa Kuinka voin auttaa -asenne.
Sairaanhoitopiirin johto palkitsi osastoja,
joissa asia on erityisen hyvin omaksuttu.
Dialyysiosasto sai sairaanhoitopiirin Potilas ensin -palkinnon. Palkinnon sai myös
syöpätautien osasto 4A.
Dialyysiosastolla on jo tähänkin asti pyritty järjestämään hoitovuoroja potilaan tarpeen ja halun mukaisesti. Potilaiden toiveesta aloitetaan uudelleen
myös ryhmämuotoinen ensitiedon antaminen.

Nuorten
matka Viroon

Nuorten, 12–17-vuotiaiden, matka Pärnuun järjestetään 8.–10.8. Vertaistapaamisessa voi tutustua toisiin munuais- tai
maksasairautta sairastaviin nuoriin, vaihtaa kokemuksia sekä jakaa ajatuksia arjesta, haaveista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Matkalla käydään läpi kokemuksia sairaalahoidosta ja pohditaan, miten
omasta hoidosta voi ottaa vastuun. Mukana ovat liiton perhetyöntekijät sairaanhoitajat Marjukka Miettinen ja Maarit Heinimäki.
Liitto tarjoaa matkan, ohjelman ja täysihoidon, mutta matkakustannukset kotoa Helsinkiin on maksettava itse. Omiin
ostoksiin kannattaa varata taskurahaa.
Mukaan lähtevällä nuorella täytyy olla
oma passi. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä marjukka.miettinen@musili.fi. Muista mainita nimesi ja yhteystietosi, mahdollisen dialyysihoidon tarve sekä erityisruokavalio. Osallistuminen vahvistetaan
viikolla 24.

Vertaistukijoiden
täydennyskoulutus

Onko vertaistukiyhteydenottoja liikaa vai
eikö pyyntöjä tule lainkaan? Liiton koulutetuille vertaistukijoille tarkoitetussa viikonloppukoulutuksessa on mahdollisuus
kannustavaan ohjaukseen ja vertaistukijoiden keskinäiseen kokemusten vaihtoon. Mukaan koulutukseen ovat tervetulleita myös vertaisryhmien ja kerhojen
vetäjät.
Koulutusviikonloppu järjestetään
Pappilanniemen kurssikeskuksessa Sääksmäellä 2.–3.4. Koulutus on
maksuton, matkakorvauksissa kannattaa kääntyä oman yhdistyksen puoleen. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä marjukka.miettinen@musili.fi tai
anne.viitala@musili.fi.

Pieni ele
Vaalien yhteydessä järjestettävä Pieni ele
-keräys viettää välivuotta. Seuraavat vaalit
ovat kuntavaalit 2017 ja presidentin vaalit
2018. Liitto käyttää jatkossakin saamansa
keräystuotot aktiivisten järjestötoimijoiden
koulutukseen ja tukemiseen, esimerkiksi yhdistysten hallitustoimitsijoiden ja vertaistukijoiden koulutukseen, sekä paikallisyhdistysten tietoa, tukea ja vertaisuutta tarjoaviin palveluihin. Ilmoittautuminen
vuoden 2017 keräykseen alkaa syksyllä.
Lisätietoa on luvassa toukokuussa.

Kesän perhepäivät

Liikuntavastaavien
osallistujafoorumi

Valtakunnalliset perhepäivät järjestetään
sunnuntaina 19.6. Särkänniemessä Tampereella ja Power Parkissa Härmässä.
Perhepäivään voivat hakea perheet, joissa joko lapsella tai vanhemmalla on munuais- tai maksasairaus. Jos hakijoita on
enemmän kuin paikkoja, ensikertalaiset
ovat etusijalla ja loput paikat arvotaan.
Ilmoittautumiset 23.5. mennessä
marjukka.miettinen@musili.fi. Mainitse
osallistujien nimet, iät, sairastunut ja ruokarajoitukset.

Yhdistysten liikuntavastaavien osallistujafoorumi järjestetään liiton keskustoimistolla perjantaina 18.3. kello 10–
16. Koulutuspäivä on osallistujalle ilmainen. Liitto maksaa yhden liikuntavastaavan matkat yhdistystä kohden.
Ilmoittautumiset 11.3.2016 mennessä
marjukka.miettinen@musili.fi.
Päivän aiheina ovat muun muassa
Elinsiirron saaneiden EM -kisat Vantaalla, liikuntavastaavan tehtävät ja liikuntatapahtumien apurahojen hakeminen.
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Hyvää hoitoa maksasairauksiin
Liiton uusi esite kertoo päättäjille, mitä on maksasairauden hyvä hoito ja miksi sen järjestämiseen kannattaa
panostaa. Elintapoihin liittyvät maksasairaudet lisääntyvät ja niiden ennaltaehkäisyyn tarvitaan lisää resursseja.
Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Munuais- ja maksaliitto
on huolissaan maksasairauksien lisääntymisestä ja vaatii ennaltaehkäisyyn riittäviä resursseja sekä tasa-arvoista hoitoa sairastuneille.
– Sairaudet voivat edetä pitkään oireita
antamatta tai ne voivat aiheuttaa äkillisiä,
rajujakin oireita. Merkittävimpiä kroonisia
maksasairauksia ovat autoimmuunimaksasairaudet, krooniset virusmaksatulehdukset sekä rasvamaksa ja alkoholimaksasairaus, kertoo sisätautien ja gastroenterologian erikoisläääkäri Urpo Nieminen
esitteessä.
Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista Suomessa on alkoholin aiheuttamia. Kuolleisuus alkoholimaksakirroosiin
on EU-maista suurimpia. Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, on merkittävin rasvamaksan aiheuttajia. Viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa, ylipainoisista joka kolmannella.
– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on
suunnattava koko väestölle ja ne on huomioitava myös Sote-uudistuksessa. Tiedottaminen, varhainen puuttuminen ja
kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ovat avainasemassa, kun halutaan
vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin, sanoo liiton toiminnanjohtaja Sari Högström.
Maksasairauksien ennaltaehkäisy on
huomioitava perusterveydenhuollon palveluissa ja riskiryhmien terveystarkastuksiin on liitettävä myös maksakokeiden otto.

– Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja
työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja sairastuneen kokonaisvaltainen
tukeminen on järkevää sekä ihmisen että
yhteiskunnan kannalta, Högström sanoo.

Tasapuolinen hoito on turvattava

Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hyvään hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Niillä
pystytään vaikuttamaan maksasairauden
ennusteeseen ja mahdollisiin komplikaatioihin sekä sairastuneen elämänlaatuun.
Terveydenhuoltoon on saatava lisää asiantuntemusta havaita myös harvinaisempia maksasairauksia, jotta diagnoosin saaminen ei viivästy.
– Maksasairauksien ja niiden komplikaatioiden hoidossa on keskeistä potilaan sitoutuminen hoitoon. Mahdollisuus
oikean hoidon toteuttamiseen edellyttää
tämän lisäksi terveydenhuollon henkilöstön korkeaa ammattitaitoa ja resursseja
toteuttaa hoito, sanoo dosentti, sisätautien- ja gastroenterologian erikoislääkäri
Perttu Arkkila.
Autoimmuuni- ja perinnölliset maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta
niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.
Ensitietoa tulisi saada diagnoosin antaneelta taholta. Se voi olla suullista, ja
sitä voi tukea esitteet ja muu kirjallinen
materiaali. Tieto tulee saada oikeaan ai8 | ELINEHTO 1/16

kaan, ymmärrettävässä muodossa ja sitä tulee olla riittävästi. Ensitiedon tarkoituksena on tukea sairastuneen ja hänen
läheistensä elämänhallintaa, voimavaroja
ja toimintaedellytyksiä muuttuneessa elämäntilanteessa, sekä auttaa varautumaan
tulevaisuuteen.
Maksasairauksiin sairastuneella on oikeus kuntoutukseen. Oikea aikaisella ja
kohdennetulla kuntoutuksella voidaan parantaa maksasairauksiin sairastuneen työja toimintakykyä merkittävästi, jatkaa työuria ja edistää työhön paluuta. Maksasairauksiin sairastuneen kuntoutuksen tarve
tulee arvioida yksilöllisesti, tehdä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma ja varmistaa
kuntoutukseen pääsy.

Vie viestiä päättäjille

Liiton uusi painettu esite Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle on tietopaketti päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Esite antaa yleistietoa, kun suunnitellaan alueen
maksasairauteen sairastuneiden palveluita. Esitteessä on kokemustarinoita ja siihen ovat kirjoittaneet Suomen johtavat asiantuntijat. Mukana myös liiton laatimat hyvän hoidon kriteerit maksasairaan hoitoon.
Esite kannattaa viedä omalle kuntapäättäjälle ja pyytää häntä pitämään asiaa
esille. Liitosta voi tilata esitteet jaettavaksi
vaikka koko valtuustolle. Esitteen voi tilata
tai lukea osoitteessa www.musili.fi/esitteet.
Sen voi tilata myös Kirsi Kauppiselta 050
4365 707, kirsi.kauppinen@musili.fi.

Ennaltaehkäisyn
teemavuosi

Liiton ennaltaehkäisyn ohjelmakausi jatkuu. Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa jatkavat taisteluaan munuais- ja
maksasairauksia vastaan myös vuonna
2016. Supersankarimunuainen taistelee
-esitteestä on tullut uusi painos ja myös
Mahtimaksa-esitettä saadaan lisää. Supersankarimunuainen taistelee myös ruotsiksi niin esitteessä kuin nettisivuillakin.
Ruokaohjekilpailu on paraikaa menossa. Munuaisten vajaatoimintaa sairastaville sopivia uusia ohjeita voi lähettää maaliskuun loppuun saakka. Ruokaohjekirja
julkaistaan loppuvuodesta. Ohjeita käytetään myös ravitsemuskursseilla ja Elinehto-lehdessä.
Maailman munuaispäivää vietetään
10.3. Aiheena on lasten munuaissairaudet ja niiden ennaltaehkäisy. Tänä vuonna munuaissairauksista esillä on perinnöllinen polykystinen munuaissairaus. Siitä ilmestyy myös esite kevättalvella.
Maksasairauksista kiinnitetään huomiota erityisesti rasvamaksaan. Esite rasvamaksasta ilmestyy maksaviikolle, jota vietetään 9.–15. toukokuuta. Viikon avaa ennaltaehkäisytapahtuma Helsingissä. Lisäksi tilaisuuksia on mm. Hämeenlinnassa,
Imatralla, Porvoossa, Salossa, Jyväskylässä ja Kokkolassa.
Maailman hepatiittipäivää vietetään
28.7. ja Euroopan elinsiirtopäivä on tuttuun tapaan lokakuussa.

Kolmea perinteistä suomalaista rahapelitoimijaa, Raha-automaattiyhdistystä,
Veikkausta ja Fintotoa ollaan yhdistämässä uudeksi rahapeliyhtiöksi. RAY:n rootelissa olivat alun perin raha-automaatti- ja
myöhemmin kasinopelaaminen, Veikkauksen urheilutulosten veikkaaminen, lotto, erilaiset arvat ja vedonlyönti. Fintoto
edeltäjineen taas järjesti raveja ja niissä
vedonlyöntiä. Nyt kaikki kolme järjestävät nettipelejä ja juuri se synnytti muutoksen tarpeen.
Rahapeliyhtiöiden valvonnasta vastaa sisäministeriö. Sen mukaan monopoliehdot eivät enää viime vuosina ole täyttyneet: joko yhtiörakennetta pitää muuttaa tai rajata pelejä, joita kukin yhtiö saa
tarjota. Tämä heikentäisi suomalaisyhtiöiden mahdollisuuksia kilpailla ulkomaisten yhtiöiden kanssa, koska ne voivat
tarjota kaikkia pelejä samoilla sivustoilla. Asiakas ei lähde hakemaan eri pelejä
eri sivustoilta. Maailmalla myös kasvattavat suosiotaan sellaiset pelit, jotka ovat
Suomessa kiellettyjä, koska ei ole osattu päättää, minkä yhtiön valikoimaan ne
voisivat kuulua.
– Suomessa rahapelaamisen tuotot
on valjastettu yhteiseen hyvään ja ne ovat
pitkälti pysyneet kotimaassa. Jotta näin
jatkuisi internetin muuttamassa pelimaailmassa, tarvitaan yksi vahva suomalainen
rahapeliyhtiö, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.
SOSTE edustaa meneillään olevassa rahapelijärjestelmän uudistamistyössä RAY-avustusta saavien ja yleisemmin
sosiaali- ja terveysjärjestöjen etua.
RAY-avustusta saaville järjestöille uusi peliyhtiö turvaa rahoituksen nykymallia paremmin. Kun ihmiset käyttävät yhä
vähemmän käteistä, kolikkoautomaattien pelaaminen on vähentynyt. Nettipelaamisessa taas RAY on tullut Veikkauksen jäljessä. Yksi suomalainen yhtiö, jonka kautta voi pelata kaikkia pelejä, pystyy
kilpailemaan suomalaisten pelieuroista
ulkomaisten yhtiöiden kanssa ja auttaa
pitämään tuotot Suomessa.
Rahapelituottojen nykyiset jakosuhteet säilyvät: sosiaali- ja terveysjärjestöt
ja muut RAY-avustusta saaneet järjestöt
saavat vastaisuudessakin 43 prosenttia
uuden yhtiön jaettavasta tuotosta. Veikkauksen edunsaajat, kuten urheilu- ja
liikuntajärjestöt ja esimerkiksi kirjastot,
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saavat 53 prosenttia tuotosta. Hevostalous saa 4 prosenttia voittovaroista.
SOSTE on arvioinut, että viimeistään
uuden yhtiön kolmantena toimintavuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustussumma olisi suurempi kuin nyt jaettava
RAY:n tuotto. Summaa kasvattaisivat toimijoiden yhdistymisestä saatavat kustannussäästöt ja entistä houkuttelevampien
kotimaisten pelien kasvattamat tuotot.
RAY on sekä tehnyt rahaa peleillä että valmistellut järjestöjen avustuspäätökset. Uusi yhtiö pyörittää vain pelitoimintaa. Sen rinnalla rakennetaan uutta
avustusjärjestelmää, jonka yksityiskohdat ovat vielä auki. Nykyinen järjestelmä
toimii vielä ainakin seuraavat kaksi vuotta. SOSTE on mukana uutta järjestelmää
valmistelevissa työryhmissä.
Kun uudessa yhtiössä erilaiset pelit
saadaan saman sateenvarjon alle, Kiukas uskoo, että pelihaittoja on helpompi
ehkäistä. Nyt kun RAY:n peleissä päivittäinen euroraja täyttyy, voi siirtyä pelaamaan naapuriyhtiöön. Uusi yhtiö tuo yhteisen pelikaton.
TEKSTI: ERJA SAARINEN

VEIKKO SOMERPURO

iSTOCK

Rahapeliyhtiöt yhdistyvät

Rahaa on saatava jäämään kotimaisiin turvallisiin
peleihin hyödyttämään omaa yhteiskuntaamme,
Vertti Kiukas painottaa.

Oikeasti kova jätkä

Erno on kulkenut parissa vuodessa aikamoisen mankelin läpi. Varoittamatta alkaneen munuaisten vajaatoiminnan lisäksi vaikeuksia on riittänyt. Kaikkea ei voi kestää yksin, perheen ja ystävien tuki on ollut korvaamatonta.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Erno Rajahalme valmistui toukokuun 2014
lopussa lapsiin ja nuoriin suuntautuneeksi lähihoitajaksi. 28-vuotiaan opiskelijan
kevättalvi oli ollut kiireinen. Hän oli urheillut, opiskellut ja tavannut ystäviä. Valmistujaisjuhlat sujuivat hyvin, mutta niiden jälkeen alkoi väsymys, päänsäryt ja oksentelu. Uutisissa sanottiin, että siitepölyä oli
ilmassa tavallista enemmän. Hoitaja arveli terveyskeskuksessa, että allergia helpottaisi aikanaan.
Seuraavana päivänä alkoi hengenahdistus. Selällään henkeä ei tuntunut saavan lainkaan. Erno ajatteli, että oli parasta
lähteä Joensuun keskussairaalaan.
– Sairaala oli ihan kodin lähellä ja päätin kävellä sinne. Pääsin omin voimin vastaanottotiskille, mutta siihen kunto romahti, Erno muistelee.
Kun ensimmäisiä koetuloksia alkoi tulla, todettiin, että Ernon elimistössä on vikaa enemmänkin. Tilanne alkoi olla kriittinen. Hänet kiidätettiin ensiavun puolelle,
sieltä teho-osastolle. Ensimmäistä munuaisarvoa eli kreatiniinia lääkäri ei edes uskonut, vaan tilasi kokeen uudelleen.
Ajantaju katosi. Erno makasi teholla ja
oli täynnä letkuja. Ensimmäinen yö oli pitkä. Hän ehti jo miettiä, että tässäkö tämä
oli. Kaulaan laitettiin katetri ja dialyysihoito
aloitettiin heti. Ilman hyvää yleiskuntoa Erno ei olisi ehkä selvinnyt.

Selittämätön rauha

Erno tunnustaa joskus miettivänsä, miten
yhdelle ihmiselle voi sattua näin paljon. Aina kun yhteen kysymykseen on saanut
vastauksen, on tullut kaksi tilalle Hän muistaa keskustelun sisätautiosastolla yhtenä
yönä. Vuorossa ollut sairaanhoitaja kysyi,
miten Erno on jaksanut kaiken?
– Mie oon oikeesti kova jätkä, oli Erno vastannut.
– Niin sie ootkin, oli hoitaja todennut.
Erno on vähän vaivaantuneen näköinen, kun kertoo, että isä kutsui häntä per-

heen sankariksi. Isä on taiteellinen luonne, äiti puolestaan maanläheinen ja vaatimaton. Erno pohtii asioita analyyttisesti,
kun taas veli on taiteellisempi. Nyt veljen
lahjat pääsevät käyttöön, sillä Erno haluaa jakaa tarinansa. Aluksi ajatuksena oli
kirjoittaa tapahtumista vain omaan käyttöön, muistoksi kaikesta, mitä on tapahtunut. Kun veli lupasi auttaa kirjoittamisessa,
syntyi päätös julkaista teksti – jos ei muuten niin netissä.
– Kun olin selvinnyt taas kerran vaikeasta vaiheesta, minulle tuli selittämätön
tunne, että asioita ei voi jättää kertomatta.
Tarinan kertominen voi auttaa myös muita,
jotka käyvät läpi vaikeita asioita.
Erno ajattelee, että elämän pahimmat
kokemukset voi kääntää myös voimaksi.
Se, mikä on elämässä oikeasti tärkeää, on
korostunut. Yksi niistä asioista on usko Jumalaan. Erno kertoo olevansa maltillinen,
mutta tunnustava kristitty.
– Kaiken keskellä olen kokenut myös
selittämätöntä rauhaa.

Yöllinen kohtaus

Sairastumista seuranneen kesän Erno kävi hemodialyysissä sairaalassa. Hän pyrki
elämään normaalisti kaulakatetrista huolimatta.
– Ilosaarirock ja yöelämä jäi väliin, mutta muuten liikuin ihmisten ilmoilla pelkässä t-paidassa. En häpeillyt katetria, vaikka
totta kai se kiinnosti ihmisiä.
Loppukesästä alettiin miettiä pysyvää
hoitomuotoa ja päädyttiin PD- eli vatsakalvodialyysiin. Elämä olisi vapaampaa, kun
dialyysin tekisi itse kotona. Erno oppi hoidon nopeasti ja alkoi tehdä sitä öisin koneen vaihtaessa nesteen hänen nukkuessaan. Hän alkoi harrastaa taas liikuntaa,
salibandyakin. Kukaan ei huomannut vatsassa olevaa katetria, jos siitä ei erikseen
kertonut.
Yhtenä iltana Erno oli ollut ystävien
kanssa viettämässä peli-iltaa. Erno oli vai10 | ELINEHTO 1/16

kuttanut tavallista väsyneemmältä, mutta muuten ihan normaalilta. Kotona Erno
aloitti hoidon ja ehti nukkuakin pari tuntia,
kunnes tyttöystävä Anne heräsi yöllä siihen, että koko sänky tärähti. Erno meni
tajuttomaksi ja alkoi kouristella, suusta tuli
verta ja vaahtoa. Anne soitti ambulanssin.
Jollain keinolla Erno onnistui irrottamaan itsensä dialyysikoneesta. Miestä vietiin taas
teho-osastolle. Nestettä oli kertynyt elimistöön niin paljon, että Ernolle oli tullut keuhkopöhö. Kahden päivän aikana elimistöstä
poistettiin ylimääräistä nestettä yli viisi litraa. Jo kontrollikäynneillä oli selvinnyt, että Ernon vatsakalvo ei poistanut nestettä ja kuona-aineita tarpeeksi tehokkaasti.
Dialyysiä jatkettiin kaulakatetrin kautta. Käteen leikattiin fisteli. Se oli vielä kypsymässä, kun marraskuussa mieheen iski
verenmyrkytys ja hän joutui taas osastolle. Toipuminen kesti ja joulu meni sairaalassa. Uuden vuoden aatoksi Erno pääsi kotiin. Mielessä pyöri toive, että vuosi 2015 sujuisi paremmin. Ajatus oli hyvä,
mutta toteutus ei.
Vuoden toisena päivänä iski kova
päänsärky. Näkökenttä sumeni, Erno okseni ja meni tajuttomaksi. Seuraavan kerran hän heräsi taas teho-osastolla. Verenpaine oli pahimmillaan ollut 270, ja se oli
munuaisvian kanssa johtanut verisuonen
pullistumaan aivoissa eli aneurysmaan.
Sillä kertaa Erno selvisi ilman leikkausta.

Töihin ja töistä pois

Ernon munuaisten vajaatoiminnan syy ei
ole koskaan selvinnyt. Munuaisista ei voitu ottaa koepalaa, koska ne olivat kutistuneet ja huonossa kunnossa. Lääkärit
ovat kuitenkin epäilleet, että vajaatoiminnan taustalla olisi jonkinlainen tulehdus.
Elimistö tottuu vaikeaankin vajaatoimintaan, kun se etenee hitaasti, jolloin sitä ei
aina huomaa edes itse. Armeijassa kreatiniini oli ollut koholla, mutta muita merkkejä ei ollut ollut ilmassa. Munuaisvian lisäk-

KATI MIETTINEN

KATI MIETTINEN

Erno mietti joskus, miten yhdelle ihmiselle voi sattua näin paljon.

si Ernolla on todettu epilepsia.
Vuodenvaihteen tapahtumien jälkeen,
Erno alkoi harjoitella hemodialyysin tekoa
kotona. Vaikka pistäminen tuntui ajatuksena kaukaiselta, hän oppi sen nopeasti.
– Kun näin kanyylit ensimmäisen kerran, ajattelin, että en pysty koskaan pistämään itse. Harjoittelu eteni pienin askelin.
Ensin katsoin, kun hoitaja pisti, sitten teimme sen yhdessä ja lopulta aloin pistää itse.
Se tuntui isolta onnistumiselta.
Vointi koheni ja lääkäri patisti Ernoa
työnhakuun. Joensuussa työtä ei löytynyt, mutta pääkaupunkiseudulla tärppäsi
heti. Hän pääsi töihin päiväkotiin Espoossa ja edessä oli muutto.
– Oli antoisaa päästä töihin. Eikä ainakaan ollut univaikeuksia, kun ensin olin
päivän töissä ja sitten tein illan dialyysiä.
Se tuntui hyvän seesteiseltä. Ajattelin, että käyn vain töissä ja odotan uutta munuaista. Kaikki ei mennyt nytkään niin kuin
elokuvissa.
Erno oli taas kerran tehnyt dialyysin
kotona. Hoidon jälkeen verenpaineet eivät asettuneet ja päätä särki. Kohtauksen
esioireista Ernolla ei ole muistikuvaa, mutta seuraavaksi hän heräsi lattialta. Hänen
onnistui soittaa itse hätäkeskukseen, mis-

sä kehotettiin avaamaan ulko-ovi valmiiksi. Ambulanssia odottaessa Ernolta hävisi
taas näkökyky ja hän harhaili yksin asunnossa. Ensihoitajat löysivät hänet kouristelemasta lattialta.
Seuraa ohimeneviä välähdyksiä. Oksennus ambulanssissa. Herääminen hetkeksi Töölön sairaalassa. Äiti ja veli ovat
sängyn vierellä. Oikeassa kädessä ei ole
voimaa, kun lääkäri pyytää puristamaan.
Tuomiona aivoverenvuoto ja akuutti aivovamma. Leikkaus. Veli sanoo, että näyttää siltä kuin päässä olisi yksi iso vetoketju. Töölöstä Jorvin teho-osastolle. Kun Erno pääsee kaiken jälkeen kotiin, se näyttää taistelutantereelta. Verta, kaatuneita
huonekaluja ja ensihoitotarvikkeita on joka puolella.

Ruuhkan keskellä

Neurokirurgin mukaan Ernon pitäisi toipua
täysin. Lähimuistin ongelmatkin ovat pääosin menneet ohi.
Erno käy tällä hetkellä dialyysissä Kirurgisessa sairaalassa Helsingissä. Kohtauksesta Ernolle jäi kammo kotidialyysiä kohtaan, vaikka hän tietääkin, ettei dialyysi ollut kohtauksen syy. Nyt hänen on vaikea
edes katsoa, kun hoitaja pistää ja aloittaa
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dialyysin. Hoitoa tehdään viisi kertaa viikossa 2,5 tuntia kerrallaan. Se on niin sitovaa, että työhön paluu ei onnistu, vaikka
kunto siihen vähitellen antaisikin myöden.
Erno myöntää, että välillä on haluttanut
lyödä hanskat tiskiin. Perheen ja ystävien
tuki on kuitenkin kannatellut eteenpäin. Aikoinaan Erno on auttanut muita kuuntelemalla, nyt osat ovat vaihtuneet.
– Tuntui siltä kuin olisin ruuhkan keskellä, enkä pysyisi itse mukana. Tähän saakka on pitänyt vain pysyä hengissä, eikä
ole ollut aikaa miettiä, mitä kaikkea on tapahtunut.
Erno on käynyt keskustelemassa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. On tuntunut hyvältä käydä tapahtunutta toisen
kanssa läpi. Hän on päättänyt antaa itselleen aikaa kerätä voimia.
Veli olisi halunnut luovuttaa toisen munuaisensa, mutta tutkimuksissa selvisi, että se ole sopiva. Erno on päässyt taas takaisin siirtolistalle. Hän tietää, että soitto
tulee silloin, kun sitä vähiten odottaa. Ei siis
kannata odottaa liikaa. Anne suunnittelee
muuttoa pääkaupunkiseudulle. Elämä vaikuttaa taas valoisammalta.

PETRI INOMAA

Munuaistautirekisteriltä uusi raportti

Kuvio. Hoidossa olevien dialyysipotilaiden määrän ennuste ikäryhmittäin
vuoteen 2035.

Rekisterin ennusteen mukaan dialyysissä olevien määrä ei tulevaisuudessa kasva ja hoito aloitetaan
entistä vanhempina. Dialyysissä
olevien hemoglobiinitavoite saavutetaan hyvin, mutta korkean fosforin hoitoa olisi kehitettävä.
TEKSTI: PATRIK FINNE, SUOMEN MUNUAISTAUTIREKISTERIN VASTAAVA LÄÄKÄRI

Munuaisensiirtoja on vuodesta 2014 lähtien tehty entistä enemmän, noin 240 vuodessa, kun aikaisemmin niiden määrä oli
noin 180 vuodessa. Tämä johtuu siitä, että kuolleita elinluovuttajia on ollut entistä
enemmän. Eläviltä luovuttajilta saatiin 15
munuaissiirrettä vuonna 2014.
Munuaisensiirtojen suurempi vuosittainen määrä muuttaa ennustetta tulevien
vuosien munuaissiirteen kanssa elävien ja
dialyysihoidossa olevien henkilöiden määrästä. Raportissa 2014 ennustetaan, että
munuaisensiirron saaneiden määrä tulee
kasvamaan 42 prosenttia vuoteen 2035.
Vuoden 2014 lopussa munuaisensiirron
saaneita oli 2766 ja vuonna 2035 määrä
on yli 3900. Ennuste perustuu siihen, että jatkossa tehdään 250 munuaisensiirtoa vuodessa.
Munuaisensiirtojen suurentunut määrä
johtaa siihen, että dialyysipotilaiden määrä ei enää kasva ja on vuonna 2035 vain
hieman suurempi kuin nyt eli noin 1900.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa 84 prosenttia, mutta sitä nuorempien määrä pysyy lähes muuttumattomana. Yleisväestön rakenteen muutos
tulee heijastumaan dialyysipotilaiden ikäjakaumaan. Dialyysihoitoon tulee entistä
vanhempia henkilöitä ja vuonna 2035 dialyysihoidossa olevista 44 prosenttia on yli
75-vuotiaita, kun osuus vuoden 2014 lopussa oli 26 prosenttia (Kuvio).
Ennuste tulevista potilasmääristä perustuu oletuksiin dialyysihoitoon tulevien
potilaiden määrästä, munuaisensiirtojen
määrästä, munuaissiirteen menettämisris-

Dialyysipotilaiden määrä
4000

Ennuste

3500
3000
2500
2000
1500

> 75 v

1000

65–74 v

500
0
1990

20–44 v
1995

2000

2005

45–64 v

2010
2015
2020
2025
2030
Vuosi
Kuvio. Hoidossa olevien dialyysipotilaiden määrän ennuste ikäryhmittäin vuoteen 2035.

kistä ja potilaiden kuolleisuudesta. Yleensä oletuksena on, että asiat pysyvät ikäja sukupuoliryhmissä muuttumattomina.
Lisäksi ennusteissa on otettu huomioon
yleisväestön kehitys. Ennuste perustuu
näin ollen moneen liikkuvaan osaan ja on
epävarma. Se on kuitenkin parempi kuin
arvaus ja auttaa suunnittelemaan nefrologista toimintaa tulevina vuosina.

Hemoglobiinitavoite
saavutetaan hyvin

Analyysejä dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden hoidon laadusta on rekisterin raporteissa esitetty jo kolme vuotta. Suomen
munuaistautirekisteri on kehittynyt terveydenhuollon laaturekisteriksi ja tarkoitus on
esittää vuosittain laatutuloksia sairaanhoitopiireittäin ja alueittain. Seurattavat laatumittarit on valittu yhteistyössä sairaanhoitopiirien nefrologien kanssa. Dialyysipotilailla seurataan mm. hemoglobiinitaso, fosforipitoisuus, veritien tyyppi ja dialyysiajan
riittävyys ja munuaisensiirtopotilailla verenpaine ja LDL-kolesteroli. Tavoitteena on,
että laatutulosten esittäminen avoimesti
johtaa hoidon laadun parantumiseen.
Suomen dialyysipotilaista 84 prosenttia saavutti vuonna 2014 hemoglobiinitavoitteen 100 g/l tai korkeampi. Tavoitteen
saavuttaneiden osuus ei vaihdellut sai13 | ELINEHTO 1/16
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raanhoitopiireittäin, joka on osoitus tasaisesta laadusta. Toisaalta hemoglobiinipitoisuus ei saa olla liian korkeakaan. Viime
vuosien kansainväliset hoitosuositukset
ovat painottaneet, että hemoglobiinin nostaminen liian korkealle (120 g/l tai yli) erytropoieesia stimuloivilla aineilla tulee välttää.
Vuonna 2004 dialyysipotilaista 51 prosentilla oli korkea hemoglobiini ja vuonna 2014
osuus oli laskenut 24 prosenttiin. Tämä on
selvä osoitus siitä, miten hoitosuositukset
vaikuttavat hoidon toteuttamiseen.
Toinen esimerkki laatuanalyyseistä on
dialyysipotilaiden plasman fosfori, jonka
tavoitepitoisuus on alle 1.8 mmol/l. Tavoitteeseen pyritään pääsemään rajoittamalla
ruokavalion fosforin sisältöä ja käyttämällä tarvittaessa fosfaattia sitovia lääkkeitä.
Koko Suomessa 70 prosenttia saavutti tavoitteen, mutta osuus vaihteli merkittävästi sekä sairaanhoitopiireittäin että alueittain. Tämä viittaa siihen, että liian korkean
fosforin hoidossa on parantamisen varaa.
Fosforin hoitotavoitteen saavuttaneiden
osuus ei ole kasvanut vuodesta 2004 vaikka uudet fosforia alentavat lääkkeet (kalkittomat fosfaatinsitojat) ovat yleistyneet.
Suomen munuaistautirekisterin vuosiraportin 2014 voi lukea liiton kotisivuilta
www.musili.fi/munuaistautirekisteri.

Dialyysissä olevan ruokavalio

Yksilöllinen ruokavalio on tärkeä osa dialyysissä olevan hoitoa. Siihen vaikuttaa dialyysihoidon teho, miten
usein dialyysiä tehdään, omien munuaisten jäljellä oleva toiminta ja lääkitys. Ruokailusta saa silti nauttia.
Yksilöllisesti suunnitellulla ruokavaliolla voidaan hidastaa munuaisten vajaatoiminnan
etenemistä jopa vuosia ja se on tärkeä osa
hoitoa myös dialyysissä olevilla. Ruoka voi
silti olla monipuolista ja maukasta. Dialyysissä oleva voi syödä hyvin ja nauttia herkkuhetkistä muiden mukana.
Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa vointi voi olla huono eikä ruoka maistu, minkä vuoksi ravitsemustila on heikentynyt. Dialyysissä olevan on tarpeen syödä
riittävästi, sillä vajaaravitsemus huonontaa
yleiskuntoa ja lisää turvotuksia ja infektioita.
Proteiinia sisältävää syötävää tarvitaan
runsaasti. Sopiva fosforin, kaliumin ja nesteen määrä on yksilöllistä. Fosforin ja kaliumin laskeminen milligramman tarkkuudella ei yleensä ole tarpeen, vaan merkittävää on, kuinka paljon ja usein syö runsaasti fosforia tai kaliumia sisältävää ruokaa.

Riittävästi proteiinia,
sopivasti nestettä

Dialyysihoidossa kehosta poistuu nesteen ja kuona-aineiden lisäksi arvokkaita ravintoaineita kuten proteiinia. Vähintään neljään ateriaan olisi hyvä kuulua jotakin eläinperäistä, jotta proteiinia saa tar-

peeksi. Dialyysissä olevan proteiinin tarve
on 1,0 g–1,2 g /painokilo.
Runsaasti proteiinia, mutta kohtuullisesti fosforia sisältäviä ruokia ovat esimerkiksi liha ja kala sekä leikkeleet ilman
lisäainefosfaattia, raejuusto, rahka ja kananmunan valkuainen. Puuron proteiinimääräkin kohenee mukavasti, kun siihen
lisää ½ dl raejuustoa marjojen tai marjakeiton oheen. Hyviä leivänpäällisiä ovat
kotijuusto, kutunjuusto, täyslihaleikkeleet,
maksamakkara, aladobi, kananmuna ja
erilaiset kalavalmisteet, myös purkkikalat. Sopivia kasvikunnan proteiinin lähteitä ovat viljavalmisteet, linssit, pavut ja kikherneet sekä soijasta valmistetut jogurtin
kaltaiset tuotteet.
Ylimääräinen neste kehossa kuormittaa verenkiertoelimistöä ja voi aiheuttaa
hengenahdistusta. Nesterajoituksen noudattaminen ehkäisee myös hemodialyysin aikaista huonovointisuutta. Jos dialyysiä ei tehdä päivittäin, virtsamäärät ovat
vähäiset tai on turvotuksia, pitää nesteen
saantia vähentää. Nesteiden määrä on yksilöllinen ja se lasketaan munuaistoiminnan mukaan siten, että virtsan määrään lisätään 800 ml. Nesteitä ovat juomat sekä

keiton liemi, kastike, velli, kiisseli ja jogurtti. Nesteitä ovat myös huoneen tai kehon
lämmössä nestemäiset ruoat kuten jäätelö, sorbetti tai hyytelö.
Liiallinen suolan käyttö nostaa verenpainetta ja kerää nestettä. Suola myös janottaa. Aikuisen suositeltu päiväannos on
korkeintaan 5 grammaa eli vajaa teelusikallinen suolaa. Suuren osan suolasta saa
leivästä ja leivän päällisistä.

Niukasti fosforia, hiven kaliumia

Liiallinen fosfori kalkkeuttaa verisuonia
ja haurastuttaa luustoa. Proteiinipitoisten ruokien syöminen lisää myös fosforin
saantia. Dialyysihoito ei poista fosforia riittävän tehokkaasti ja usein tarvitaan lääkärin määräämä fosforin sitojalääke, joka tulee ottaa aterioiden yhteydessä.
Fosforia on runsaasti maitotuotteissa,
täysjyväviljassa ja lihassa. Monessa teollisessa elintarvikkeessa fosforia on myös lisäaineena. Lisäainefosfori imeytyy elimistöön hyvin. Runsaasti lisäainefosforia sisältäviä ruoka-aineita ovat sulatejuusto,
lihajalosteet ja lihavalmisteet, joissa on
käytetty lisäaineita koodeilla E450-452 ja
E338-341. Lisäaine voidaan myös mainita

Ruokavalio dialyysissä

iSTOCK

Lisää tietoa saa liiton uudesta maksuttomasta Ruokavalio dialyysissä -oppaasta.
Mukana on myös esimerkki päivän aterioista. Oppaan asiantuntijana on toiminut
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Sampo-Viitaniemi. Lue netissä tai tilaa
www.musili.fi/oppaat, Kirsi Kauppinen,
050 4365 707, kirsi.kauppinen@musili.fi.
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ilman E-koodia sanalla fosfaatti. Tuoreissa
lihoissa, kaloissa tai siivekkäissä ei ole lisäainefosfaattia. Nykyään markkinoilla on
myös lihavalmisteita, joissa ei ole käytetty
lisäainefosfaattia.
Kaliumin liikasaanti voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja lihasten toimintahäiriöitä. Päivittäin dialyysihoitoa tekevät voivat
yleensä syödä kaliumpitoisia ruokia huolettomammin. Kaliumia on runsaasti perunassa, kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa sekä erityisen paljon kuivatuissa hedelmissä, suklaassa ja pähkinöissä. Ennen
kasvisten, marjojen ja hedelmien käytön vähentämistä, kannattaa miettiä kahvin, tuoremehun ja perunan määrää. Päivittäiseen ruokavalioon voi kuitenkin kuulua 1–2 kuppia kahvia ja 1 dl tuoremehua
tai hedelmä.

Valinnanvaraa ruokahetkiin

Leivässä väriä tärkeämpää on kuitupitoisuus. Runsaskuituisessa täysjyväviljassa on paljon fosforia ja kaliumia. Pehmeistä leivistä kannattaa valita kaura-,
ohra- ja vehnäleipää, joissa kuitua on
enintään 5 % ja suolaa 1 %. Näkkileivistä sopivat vaaleat vaihtoehdot. Annos
kaura- tai neljänviljanpuuroa sopii myös
ruokavalioon.
Makaroni ja riisi on hyvä valita vaaleina. Perunaa kannattaa syödä harvemmin,
silloin kuorittuina ja väljässä vedessä keitettynä. Kasviksia on hyvä syödä päivittäin, esimerkiksi 1,5 dl tuoresalaattia ja 2
dl keitettyjä kasviksia. Leivän päälle voi laittaa tomaattia, kurkkua ja paprikaa muutaman viipaleen.

Maitovalmisteita voi korvata kasvirasva-, soija- tai kaurapohjaisilla tuotteilla, joihin ei ole lisätty fosfaattia (E341). Maitorahka sopii ruokavalioon. Sopivia juustoja ovat pehmeät juustot kuten kotijuusto,
kutunjuusto, raejuusto ja tuorejuusto. Höylättäviä juustoja ja sulatejuustoja kannattaa
nautiskella vain satunnaisesti.
Liha ja kala on hyvä valita marinoimattomina ja suolaamattomina, kala lisäksi
ruodottomana. Lihavalmisteista suositeltavimpia ovat täyslihavalmisteet. Kananmuna sopii ruoanvalmistukseen, mutta myös
satunnaisesti sellaisenaan.

Osallistu
ruokaohjekilpailuun
Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto munuaissairauden eri vaiheissa. Yksilöllisesti suunnitellulla ruokavaliolla voidaan hidastaa
munuaisten vajaatoiminnan etenemistä jopa vuosia ja se on tärkeä osa hoitoa myös dialyysissä olevilla. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruoka voi olla
monipuolista, värikästä ja maukasta. Ruokavaliosta huolimatta
voi syödä hyvin ja nauttia herkkuhetkistä.

Kurssilta käytännön vinkkejä

Sopeutumisvalmennuskurssilta saa vinkkejä ja tukea ravitsemushoidon toteuttamiseen. Kelan sopeutumisvalmennuksessa on muiden asiantuntijoiden lisäksi mukana ravitsemusterapeutti, joka opastaa
dialyysihoidossa olevan ravitsemuskysymyksissä.
Liiton RAY:n rahoituksella järjestämät
Reilusti ravitsemuksesta -kurssit on tarkoitettu dialyysihoidossa oleville aikuisille,
jotka kaipaavat lisätietoa ja käytännön ohjeita ruokavalion toteuttamiseen, mutta eivät tarvitse muuta tukea dialyysihoitoonsa.
Kurssille voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa.
Kursseilla käydään yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa kaupassa ja laitetaan ruokaa opetuskeittiössä. Avomuotoiset kurssit koostuvat päivätapaamisista.
Lisätietoja www.musili.fi/kurssit tai kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren 050 3019
368, iiris.ahgren@musili.fi.

Sarjat:
1. Alkuruuat
2. Pääruuat
3. Jälkiruuat ja juomat
4. Leivät ja leivonnaiset

iSTOCK

Kursseilla tilaa

Ruokaohjekilpailussa etsitään uusia
ruokaohjeita, jotka soveltuvat munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Ruokaohjeita julkaistaan ruokakirjassa, joka ilmestyy loppuvuodesta 2016. Ohjeita käytetään myös
ravitsemuskursseilla ja Elinehto-lehdessä.

Kelan sopeutumisvalmennus

Dialyysihoidossa olevat nuoret
5.–10.6.2016, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, haku päättyy 5.4. (Kela 60840)
16.–21.10.2016, Kylpylähotelli
Kunnonpaikka, haku päättyy 16.8.
(Kela 60841)
Dialyysihoidossa olevat aikuiset
4.–9.9.2016, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, haku päättyy 4.7. (Kela 60837)
6.–11.11.2016, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, haku päättyy 6.9. (Kela 60839)

Reilusti ravitsemuksesta
RAY-kurssit

Rovaniemi 13.–15.5.2016 (uusi
ajankohta), Lapin kuntoutus, haku
päättyy 8.4.
Tampere avokurssi 13.–15.5.2016,
haku päättyy 15.4.
Kuopio avokurssi, syksy 2016
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Voit osallistua useampaan sarjaan samalla kertaa. Kilpailun voittajat palkitaan elo-syyskuussa 2016.
Osallistuessasi kilpailuun, annat Munuais- ja maksaliitolle kaikki oikeudet
käyttää ruokaohjeita.
Lisätietoja antaa Maarit Heinimäki, 050 3626 470, maarit.
heinimaki@musili.fi. Lähetä ruokaohjeet 31.3.2016 mennessä joko sähköpostilla tai osoitteeseen Maarit
Heinimäki, Munuais- ja maksaliitto,
Aleksanterinkatu 21A, 5.krs, 33100
Tampere

Ennätysmäärä elinsiirtoja

Suomessa tehtiin viime vuonna lähes 400 elinsiirtoa. Myös luovuttajia oli aiempaa enemmän. Elinsiirron saaneiden ihon seuranta on tärkeää, sillä hyljinnänestolääkitys lisää riskiä saada ihosyöpä.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Suomessa tehtiin viime vuonna ennätysmäiset 391 elinsiirtoa. Edellinen vuosiennätys 355 siirtoa on vuodelta 2014. Kaikkiaan Suomessa on tehty jo lähes 9000
elinsiirtoa. Eniten tehtiin munuaisensiirtoja 245. Näistä elävältä luovuttajalta tehtyjä siirtoja oli 15. Maksansiirtoja viime vuonna oli 77. Lapsille tehtiin 21 elinsiirtoa. Elinluovuttajia oli viime vuonna 126, mikä oli
kuusi aiempaa enemmän.
Vaikka siirtoja tehtiinkin ennätysmäärä, siirrettävistä elimistä on silti jatkuva pula. Elinsiirtoa odottaa jatkuvasta lähes 400
ihmistä. Osa heistä ei ehdi saada sopivaa
siirtoelintä ajoissa. Varsinkin sydänsiirrännäisistä on edelleen vakava puute.
Elinluovutuskortti on edelleen ajankohtainen. Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään vastustanut. Mahdollisen elinluovuttajan mielipidettä kysytään omaisilta. Kortti kertoo
heillekin tahdon selkeästi. Omaiset eivät
voi kieltää luovutusta omaan tahtoonsa

vedoten. Jos paperikortin hankkiminen ja
lompakkoon laittaminen tuntuu liian vaivalloiselta, voi kortin tehdä myös älypuhelimeen. Mobiilisovelluksesta tiedon voi lähettää helposti perheelleen tekstiviestillä,
sähköpostilla tai soittamalla. Kavereita voi
innostaa mukaan jakamalla oman korttinsa
Instagramiin tai lähettämällä tiedon WhatsApp-viestillä.

Kansallinen ohjelma toimii

Elinluovutusten ja elinsiirtojen määrän
kehitykseen on vaikuttanut STM:n asettaman asiantuntijatyöryhmän Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen
toimintasuunnitelma 2015–2018. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset elinluovuttajat tunnistetaan ja otetaan tehohoitoon ja että elinluovuttajan hoitoon liittyvä osaaminen ja resurssit ovat riittävät.
Tavoitteena on myös, että omaisten hyvään kohtaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Elinsiirrot 2015

Munuainen . . . . . . . . . . . . . 245
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sydän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti helmikuussa elinluovutustoiminnan neuvottelukunnan kehittämään ja seuraamaan elinluovutustoimintaa Suomessa. Neuvottelukunta tekee laaja-alaista yhteistyötä elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnassa mukana
olevien toimijoiden kanssa. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan elinsiirtokeskus vastaa jatkossakin elinluovutustoimintaan liittyvistä lakisääteisistä velvoitteistaan. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu
vuoden 2018 loppuun.
STM:n ohjeistuksen mukaan sairaaloihin on perustettava elinluovutustyöryhmät,
joiden tavoitteena on ohjeistaa ja seurata
elinluovutustoimintaa ja kouluttaa henkilökuntaa. Toimintaohjelman mukaan tiedotus suurelle yleisölle on potilasjärjestöjen
tehtävänä. Liitto hallinnoi järjestöjen elinluovutuksien edistämiseen tähtäävää tiedotustoimintaa.

Mikkeli vuoden
luovuttajasairaalaksi

Liitto myönsi numeroimattomat viirit vuoden luovuttajasairaaloille.
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Transplantaatiopäivillä Helsingissä vuoden
2015 elinluovuttajasairaalana palkittiin Mikkelin keskussairaala, josta saatiin yhteensä
6 luovuttajaa. Mikkelissä oli 58 elinluovuttajaa miljoona asukasta kohti. Koko Suomen keskiarvo on 23 luovuttajaa / miljoona asukasta.
– Pienelle sairaalalle tämä palkinto
on suuri, se palkitsee meitä määrätietoisesta kehittämistyöstä, kertoi palkin-

non vastaanottanut ensihoidon vastuulääkäri Janne Kuusela Mikkelin keskussairaalasta.
Kunniamaininnalla palkittiin HUS, jossa oli ennätykselliset 44 elinluovuttajaa.
Vuosien 2012–2015 aikana luovutusten
määrä HUS:n omista sairaaloista on lisääntynyt merkittävästi sisäisen yhteistyön, resurssoinnin ja koulutustoiminnan
myötä. Neurologisesti kriittisesti sairaat
eli mahdolliset elinluovuttajat tunnistetaan aiempaa paremmin.
Liitto luovutti numeroimattomat viirit
molemmille sairaaloille.

Syöpäriski kasvaa
elinsiirron jälkeen

Elinsiirto ja varsinkin sen jälkeen tarvittava hyljinnänestolääkitys lisää syöpäriskiä.
Elinsiirron saaneen riski sairastua syöpään
on noin kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna. Syöpä löydetään elinsiirron saaneelta usein vasta levinneessä vaiheessa. Myös sairastetun syövän ennuste elinsiirron jälkeen on heikompi. Yleisesti
syövän ennuste on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana uusien hoitojen ja lääkkeiden myötä.
– Sairastetun syövän jälkeen on odotettava karenssiaika ennen kuin elinsiirto
voidaan tehdä. Näin varmistetaan, ettei
syöpä ole levinnyt eikä uusiudu heti elinsiirron jälkeen, kun aloitetaan hyljinnänestolääkitys, kertoi nefrologi Ilkka Helanterä HUS:sta Transplantaatiopäivillä.
Eniten tämä koskee niitä, jotka voivat odottaa uutta munuaista dialyysihoidossa. Karenssin pituus on keskimäärin
kaksi vuotta, mutta se voi olla pidempi.
Kaikissa syövissä sitä ei tarvita lainkaan.
Elinsiirron saaneiden yleisin syöpä on
okasolusyöpä.
– Hyljinnänestolääkkeet aktivoivat ja
tuovat esille yhdessä elinaikana saadun
auringonvalon kanssa ihon keratinosyyteissä tapahtuneita vaurioita, jotka näkyvät
iholla okasolusyövän esiasteina. On arvioitu, että elinsiirron saaneilla näistä keratooseista 30 prosenttia muuttuu ajan myötä
okasolukasvaimiksi, kertoi ihotautien erikoislääkäri Sari Koskenmies HUS:sta.
Okasolusyöpä voi kehittyä myös ilman esiastetta. Elinsiirron saaneille okasolusyöpä etenee usein nopeammin kuin
muilla. On tärkeä seurata ihomuutoksia
säännöllisesti, jotta ne voidaan hoitaa jo
varhain. Ihosyöpien ilmaantuminen yleistyy, kun elinsiirrosta on kulunut noin 10
vuotta. Muita altistavia tekijöitä ovat vaa-

lea iho, miessukupuoli, yli 50 vuoden ikä
elinsiirron aikaan sekä hyljinnänestolääkityksen voimakkuus. Merkittävin yksittäinen riskitekijä ihosyöville on ennen elinsiirtoa saatu aurinkoaltistus.
Tutkimusten perusteella säännöllisellä aurinkosuojavoiteiden käytöllä on voitu vähentää ja ehkäistä okasolusyövän ja
sen esiasteiden ilmaantumista. Iho on hyvä suojata auringolta myös vaatetuksella.

Maksasyöpä on todettava ajoissa

Gastroenterologi Kalle Jokelainen
HUS:sta kertoi päivillä primaarista sklerosoivasta kolangiitista. PSC on tuntemattomasta syystä johtuva sappiteiden
krooninen tulehdus, joka edetessään
saattaa johtaa sappiteiden ahtaumiin,
sapen virtauksen häiriöihin ja maksakirroosiin. Se myös lisää merkittävästi sappiteiden syövän riskiä. Säännöllisenseurannan tavoitteena on tunnistaa mahdollisesti kehittymässä oleva syöpä ajoissa,
jotta maksansiirto voidaan ajoittaa oikein.
Maksansiirtoa voidaan harkita myös, jos
sairastuneella on toistuvia kuumeellisia
kolangiitteja tai lääkitykselle huonosti reagoivia maksan vaikean vajaatoiminnan oireita. PSC:n takia tehtyjen maksansiirtojen tulokset ovat Suomessa kansainvälisesti hyviä.
Maksasolusyöpä eli hepatosellulaarinen karsinooma on lisääntynyt Suomessa. Se liittyy lähinnä alkoholikirroosiin tai
metaboliseen oireyhtymään liittyvään rasvamaksatulehdukseen. Se on tavallisesti
pitkään oireeton. Osaston ylilääkäri Heikki Mäkisalo HUS:sta kertoi, että kirroosipotilaita tulisikin seurata säännöllisesti. Maksasolusyövän ensisijainen hoito
on maksan osapoisto tai paikallinen lämpöhoito pienille kasvaimille. Maksansiirto
on kirroosimaksaan ilmaantuneen maksasolusyövän hyvä hoito, mutta ongelmana on usein myöhäinen toteaminen ja
maksasiirteiden saatavuus.

Munuaisensiirto ilman dialyysiä?

Suomessa pre-emptiivinen munuaisensiirto eli siirto ilman sitä edeltävää dialyysihoitoa on toistaiseksi suhteellisen harvinainen. Tämä johtuu osittain siitä, että eläviä
munuaisen luovuttajia on ollut toistaiseksi
kohtalaisen vähän.
– Munuaista ei voi Suomessa saada
aivokuolleelta luovuttajalta, jos ei ole vielä dialyysihoidossa. Ruotsissa, Norjassa
ja Tanskassa aivokuolleelta luovuttajalta
tehdyistä munuaisensiirroista 9–18 pro17 | ELINEHTO 1/16

senttia oli pre-emptiivisiä vuonna 2012,
kertoi Patrik Finne.
Lasten munuaisensiirroissa elävien
luovuttajien lukumäärä on lisääntynyt ja
niiden osuus on ollut viime vuosina 25–
50 prosenttia. Tästä huolimatta lasten
keskimääräinen dialyysissä oloaika on yli
14 kuukautta. Lastenklinikalla on tehty
joitakin pre-emptiivisiä munuaisensiirtoja sekä muutamia siirtoja vain muutaman
päivän dialyysihoidon jälkeen.
Oikein ajoitettu pre-emptiivinen munuaisensiirto voisi vähentää dialyysihoidon tarvetta ja kustannuksia sekä parantaa elämänlaatua. Transplantaatiopäivillä todettiin,
että siirtoa ei kannata tehdä liian aikaisin,
koska siirtoa odottava voi pärjätä vuosiakin odotettua pidempää omalla munuaistoiminnalla, eikä hyljinnänestolääkitystä ole
syytä aloittaa tarvittua aiempaa. Toisaalta on
huolehdittava oikeudenmukaisuudesta niiden kohdalla, jotka joutuvat odottamaan eri
syistä pitkään uutta munuaista siirtolistalla.

Tietoa elinsiirtojen
kustannusvaikutuksista

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä
THL:stä pohti elinsiirtoja kustannusvaikuttavina hoitoina. Suomessa tehdyn aiemman tutkimuksen mukaan munuaisensiirto
maksaa itsensä takaisin parissa vuodessa. Aiheesta on tehty tutkimuksia useissa maissa, mutta hoitomenetelmät ovat
muuttuneet ja toisaalta elinsiirron voi nykyään saada aiempaa iäkkäämpi tai sairaampi. HUS:ssa on käynnistynyt uusi tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on kuvata
munuaisensiirtojen kustannuksia ja vaikuttavuutta nykytilanteessa.
Päivien päätteeksi Heikki Mäkisalo
kertoi, että vuosittain tehdään lähes 120
000 elinsiirtoa yli 100 maassa. Sen on
arvioitu olevan kymmenesosa tarpeesta. Tämä on johtanut laittomaan elinsiirtotoimintaan. Maailmalla lähes 10 prosenttia munuaisensiirroista on kuulunut
elinkaupan piiriin.
Elinkauppa on kielletty kaikissa maissa
Irania lukuun ottamatta, mutta varsinaisia
keinoja sen estämiseksi ei ole löydetty. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö antaa
kuitenkin toiveita elinkaupan vähentämiseksi. Laittoman siirteen saaja on tavallisesti kehittyvän maan oma asukas, mutta
myös länsimaalaiset käyttävät näitä palveluita hyväkseen. Jopa vakuutusyhtiöt ovat
korvanneet leikkauksia. Laiton elinsiirto ei
ole kuitenkaan riski ainoastaan luovuttajalle vaan myös saajalle.

Vertaistukea koko perheelle
Evan munuaissairaus muutti perheen arjen. Muiden sairastuneiden lasten vanhempien tapaaminen antaa voimaa, vaikka diagnoosi ei olisikaan sama. Ryhmään kuuluminen on hyväksi myös lapselle.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Harvinainen jää väliin putoajaksi

Evan paino ei alkanut nousta toiveiden
mukaan. 2,5-vuotiaana hänellä todettiin
keliakia. Äidinvaisto kertoi kuitenkin Sarille, että jotain on vielä tulossa.
Kuusivuotiaana Evalla todettiin Noonanin syndrooma. Hänellä on sairauden lievä muoto, joka ilmenee pienikasvuisuutena, syömishäiriöinä, silmien taittovikana ja
sydänseinämän paksuuntumana. Noonanin oireyhtymän tutkimuksissa Evalla todettiin myös keskittymisvaikeuksia ja häiriöherkkyyttä.

MAARIT HYVÖNEN

Eva syntyi marraskuussa 2007. Hän oli
kuukauden ikäinen, kun neuvolassa huomattiin, että Eva ei ollut kasvanut lainkaan
vaan oli edelleen syntymäpainossa. Jorvin kautta perhe lähetettiin Lastenklinikalle, jossa Eva oli pari viikkoa tutkimuksissa
K3-osastolla.
– Oli rankkaa, kun ei tiennyt, mikä lasta vaivasi. Oli turhauttavaa, kun ei voinut
tehdä muuta kuin odottaa, kertoo Evan äiti Sari Ruotsalainen.
Tutkimuksissa Evalla todettiin munuaissairaus renaalinen tubulaarinen asidoosi eli RTA, mikä aiheuttaa elimistön happoemäs-tasapainon häiriön.

Evan munuaissairaus tuskin koskaan
johtaa munuaisensiirtoon, mutta hän tarvitsee lääkityksen koko loppuikänsä. Aluksi emäslisä annettiin kuusi kertaa päivässä
neljän tunnin välein. Jompikumpi vanhemmista heräsi yölläkin antamaan lääkkeen.
Nyt Eva ottaa lääkkeen kolme kertaa päivässä. Kontrollikäyntejä on kolmen kuukauden välein. Lastenklinikalla eri tutkimukset ja lääkärikäynnit saadaan onneksi
yleensä sujuvasti samalle päivälle.

Eva on uimakoulussa. Talvella maittaa myös luistelu.

18 | ELINEHTO 1/16

Toiselle luokalla koulussa oleva Eva
pärjää, kun hän saa tarvitsemansa tuen.
– Teimme Evan kanssa läksyjä yhdessä niin kauan, että hän sai ne oikein. Se ei
ollutkaan ehkä hyväksi, koska opettaja ei
nähnyt todellista tilannetta. Sovimme, että läksyjen tekoon pitää rohkaista, mutta
niiden tekoon ei saa mennä mukaan, Sari kertoo.
Harvinaiset sairaudet ovat tuoneet
oman haasteensa elämään.
– Harvinaiseen sairauteen sairastunut
jää helposti väliin putoajaksi. Miten tehdä
kaikki lapsen tarpeet näkyväksi päiväkodissa ja koulussa tai vaikka Kelaan, kun
lääkäritkään eivät tunne sairautta?

Rohkeasti mukaan

Sari löysi tietoa liitosta ja yhdistyksestä
Lastenklinikalta. Hän liittyi heti jäseneksi.
Netin kautta hän oli löytänyt Suomesta jo
kaksi äitiä, joiden lapsella oli sama sairaus kuin Evalla, mutta Sari halusi kuulua tiiviimmin porukkaan.
– Liiton kautta ei löytynyt perheitä, joilla olisi sama diagnoosi, mutta muiden munuaissairauteen sairastuneiden lasten vanhempia tuntemukset ja kokemukset ovat
kuitenkin olleet hyvin samanlaisia.
Aluksi tuntui, että toiminnassa puhutaan vain elinsiirtoa odottavista tai
sen saaneista lapsista. Nyt tilanne tuntuu muuttuneen. Sari on myös itse ollut
tekemässä muutosta. Uudenmaan yhdistyksessä Uumussa ei ollut lapsiperheiden toimintaa ja Sari perusti sinne
Luumu-ryhmän, johon ovat tervetulleita kaikki sairastuneiden lasten perheet.
Mukana on nyt aktiivisesti 10–15 perhettä ja myös teinejä on saatu ilahduttavasti toimintaan.
– Sairastunut lapsi voi tuntea itsensä
erilaiseksi, mutta yhdistyksen toiminnassa kaikki saavat olla osa ryhmää.
Liiton perhetapahtumissa myös lapset
saavat vertaistukea. Linnanmäen perhepäivässä lapset olivat keskustelleet keskenään ja vanhempi tyttö oli rohkaissut Evaa,
että kyllä tämäkin oppii isompana ottamaan lääkkeet tabletteina jogurtin kanssa.
Sari kehottaa vanhempia lähtemään
sairastuneen lapsen kanssa mukaan myös
muihin harrastuksiin.
– Eva olisi halunnut pelata jalkapalloa,
mutta oli siihen liian pieni ja jäi muiden jalkoihin. Nyt hän on uimakoulussa ja harrastaa uimahyppyjä. Liikuntasuoritus on oma,
mutta ryhmä on koko ajan mukana.
Sari on itse liiton vertaisvanhempi sekä jäsenenä perhe- ja nuorisotyöryhmässä ja sosiaaliturvatyöryhmässä. Hän toimii
lisäksi Uumun sihteerinä. Ja totta kai yhdistysaktiivi kuuluu myös Evan muiden sairauksien järjestöihin.

Lasten Elinpäivä

Maailman munuaispäivä 10.3.2016

Sairastuneiden lasten vanhempien aloitteesta 90-luvulla alkunsa saanut Lasten elinpäivä kokoaa ainutlaatuisesti yhteisen asian äärelle lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa, lasten sosiaalityöntekijöitä, järjestön edustajia sekä tietysti lasten vanhempia. Marraskuussa Helsingissä järjestetyssä päivässä mukana oli 50 henkilön moniammatillinen ryhmä.
Munuaisensiirrot käynnistivät lasten elinsiirtotoiminnan
vuonna 1986 ja kaikkiaan lasten elinsiirtoja on tehty maassamme jo yli 500. Vuosittain noin 20 lasta saa elinsiirron. Kaikki elinsiirrot tehdään Helsingissä.
– Tärkein syy lasten munuaisensiirtoihin on suomalaiseen
tautiperimään kuuluva synnynnäinen nefroosi eli CNF. Lasten maksansiirron yleisin syy on synnynnäinen sappitieatresia eli maksan ulkoisten sappiteiden kehityshäiriö, kertoi lasten munuais- ja elinsiirto-osaston ylilääkäri, professori Hannu Jalanko.
Suomen tautiperimästä johtuen meillä tehdään enemmän
pienten lasten munuaisensiirtoja kuin muualla. Noin puolessa
munuaisensiirroista luovuttajana on äiti tai isä.
– Suomalaisista munuaisensiirron saaneista lapsista 10
vuoden kuluttua elossa on 95 prosenttia ja maksan- ja sydämensiirron saaneista noin 70 prosenttia, Jalanko sanoo.
Elinsiirtolasten ja dialyysissä olevien lasten perheet ovat
pääosin erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon Helsingin Lastenklinikalla liiton perheille teettämän kyselyn mukaan.
– Kiireettömämpi vuosikontrolli, parempi tiedonkulku oman
sairaalan ja Lastenklinikan välillä ja lapsen parempi valmistelu
tutkimuksiin olivat vanhempien esiin tuomia kehittämiskohteita, kertoi järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen.
Näitä asioita puitiin ryhmätöissä yhdessä perheiden ja ammattilaisten kesken päivän aikana.
Elinpäivässä oli myös juhlan tuntua. Liiton perhe- ja nuorisotyöryhmä palkitsi Elämän lahja -korulla osastonhoitaja Annika von Schantzin HYKS:sta, sairaanhoitaja Minna Pitkäsen
KYS:sta sekä liiton edunvalvonta- ja sosiaalityöryhmän jäsenen sekä elinsiirtonuoren äidin Tuula Hällfors-Laaksosen. He
kaikki ovat merkittävällä tavalla tehneet työtä elinsiirron saaneiden ja munuais- ja maksasairaiden lasten hyväksi. Päivän
kruunasi Sain enemmän kuin pyysin -kirjan julkaiseminen. Kirja
sisältää perheiden kokemuksia: hämmennystä, pelkoa, huolta, toivoa, surua, iloa ja taistelua.

PETRI INOMAA

TEKSTI: HANNA ELORANTA

Munuaisterveyttä lapsille
Ylipaino ja kohonnut verenpaine vahingoittavat myös lasten
munuaisia. Lapsuuden ylipaino
lisää riskiä sairastua aikuisenakin. Ylipaino nostaa verenpainetta, huonontaa veren rasvaarvoja ja lisää riskiä sairastua
tyypin 2 diabetekseen – myös
lapsilla. Suola kerää elimistöön
nestettä ja nostaa verenpainetta. Kohonnut verenpaine vahingoittaa munuaisia ja vaikuttaa
haitallisesti sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan.
Lapsena terveellinen ruokavalio ja hyvät elintavat on helppo omaksua.
– Minkä lapsena oppii, sen
vanhana taitaa, huudahtaa supersankarimunuainen.
Suojele supersankaria pienestä pitäen: Lisää liikuntaa, vähennä suolaa ja sokeria, älä aloita tupakointia. Esimerkistä oppii, eivätkä hyvät elintavat tee hallaa vanhemmillekaan. Koko perhe voi
yhdessä laittaa pelikonsolit piironkiin ja lisätä liikuntaa, unohtaa
sokerilimut markettiin sekä vaihtaa sipsit juureksiin ja karkit hedelmiin. Kun liian suolan makuun ei pääse lapsena, on vähäsuolaista ruokavaliota helppo noudattaa myöhemminkin.

Myös lapsella voi olla munuaissairaus

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa lapsilla aiheuttavat muun
muassa synnynnäiset munuaisten- tai virtsateiden rakennepoikkeavuudet, perinnölliset munuaissairaudet ja tulehdukselliset sairaudet. Äkillisen munuaisvaurion voi aiheuttaa infektio, virus, lääkeaineet ja voimakas verenvuoto tai palovamma.
Munuaisten vajaatoiminnan hoito perustuu sen aiheuttajan
lääke- tai leikkaushoitoon sekä munuaisten vajaatoiminnan tukihoitoon. Suomessa dialyysi aloitetaan vuosittain 10–14 lapselle.
Suomessa on tehty noin 250 munuaisensiirto lapselle tai nuorelle, puolet alle 5-vuotiaalle.
Myös lapsilta pitäisi kouluterveydenhuollon tarkastuksissa tai
muun lääkärikäynnin yhteydessä mitata verenpaine. Tarvittaessa munuaisarvon voi tarkastaa verikokeella. Lapsella kohonnut
verenpaine voi olla merkki munuaissairaudesta. Jos suvussa on
jo todettu munuaissairauksia, myös lasten verenpaine kannattaa
tarkistuttaa säännöllisesti. Verenpaine voi olla koholla pitkään ilman, että se aiheuttaa oireita. Kohonnut verenpaine on tärkeä
havaita ajoissa esimerkiksi polykystisessä munuaissairaudessa
eli rakkulamunuaistaudissa.

Maailman munuaispäivä

Lasten Elinpäivässä vanhemmat kertoivat
kirjoittamastaan kokemusten kirjasta.

Supersankarimunuainen taistelee uudessa Maailman munuaispäiväksi julkaistavassa julisteessa lasten munuaisterveyden puolesta. Liitto julkaisee mediatiedotteita lasten munuaisterveydestä
ja munuaissairauksien ennaltaehkäisystä. Liiton järjestösuunnittelijoilla on uudet hienot Supersankari- messuseinät yleisöluennoille sekä mukavaa jaettavaa huomion herättämiseksi. Supersankarin oma esite ja nettisivut www.supersankarimunuainen.fi
ovat nyt myös ruotsiksi.
Esitteitä ja julistetta voi tilata kirsi.kauppinen@musili.fi, 050
4365 707. Muistathan, että posti voi kulkea hitaasti. Tee tilauksesi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Lisätietoja munuaispäivän
tiedotuksesta voi kysyä petri.inomaa@musili.fi, 040 5240 679.
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Entistä vahvemmin
sairastuneiden asialla

Liitto vahvistaa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä seuraavan kahden vuoden aikana. Työn lähtökohtana ovat
sairastuneiden tarpeet. Liitto neuvoo myös sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.
TEKSTI: MARIA RUUSKANEN JA PEKKA KANKAANPÄÄ

Moni asia kääntyy päälaelleen sairastumisen myötä. Sairauden hoidon lisäksi toimeentulo, työuran jatkaminen, uuteen ammattiin kouluttautuminen ja monet muut
asiat nousevat arjessa huolen aiheiksi. Liiton tehtävänä on osaltaan varmistaa, että
jokainen sairastunut pystyy elämään mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta
huolimatta. Jotta toimintaa olisi vaikuttavaa, yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa on
ensiarvoisen tärkeää.
Liitto tarjoaa kaikille sairastuneille ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Liiton työntekijöihin kannattaa ottaa yhteyttä, kun
omat keinot loppuvat kesken. Tarvittaessa autamme selvittämään ne tahot, joita
kannattaa lähestyä palvelujen ja etuuksien saamiseksi. Liitto voi auttaa myös valitus- ja muutoksenhakuasioissa.
Liitto julkaisee vuosittain oman sosiaaliturvaoppaan, jonka voi lukea tai tulostaa netistä. Myös liiton kotisivuilla on
julkaistu runsaasti uutta tietoa sairastuneen sosiaaliturvasta osoitteesta www.
musili.fi/sosiaaliturva. Liitto on kerännyt
15 muun järjestön kanssa tietoa pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvasta sivulle
www.sosiaaliturvaopas.fi.

Vahvempaa vaikuttamista

Vuonna 2016 liitto järjestää koulutuksia henkilökunnalle, paikallisyhdistyksille
ja ammattihenkilöille. Lisäksi toteutetaan
useita osallistujafoorumeita ja alueellisia
yhdistysten kehittämispäiviä, joissa kerätään tietoa ja pohditaan vaikuttamista ja
edunvalvontaa eri näkökulmista.
Edunvalvonnan tueksi tehdään vaikuttamisvideoita, joissa pääsevät ääneen munuais- ja maksasairautta sairastavat. Videoita voidaan hyödyntää koulutuksissa, yhteistyötapaamisissa sekä
useilla muilla edunvalvonnan ja vaikuttamisen foorumeilla. Liiton henkilökunnalle tulleet edunvalvontayhteydenotot kirjataan systemaattisesti ja niistä saatua

tietoa käytetään hyödyksi liiton edunvalvonnassa. Tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä
kokemuksista ja tarpeista kerätään myös
nettisivuilla julkaistavan Kuukauden kysymyksen avulla. Kysymykseen voi vastata osoitteessa www.musili.fi/kuukaudenkysymys. Vuoden aikana tehdään useita kyselyjä ja selvityksiä esimerkiksi sairastumisen vaikutuksista taloudelliseen
tilanteeseen ja kuljetuspalvelujen toimivuudesta.
Jäsenyhdistyksiä kannustetaan tekemään edunvalvontakyselyjä vuoden 2016
aikana. Jäsenille kohdistettavien kyselyjen
tarkoituksena on kartoittaa sosiaaliturvan
toimivuutta ja kattavuutta sekä edunvalvontatarpeita kunkin yhdistyksen alueella.
Yhdistykset toteuttavat kyselyn, mutta liitolta saa siihen apua ja tukea.
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU teki edunvalvontakyselyn vuonna 2015. Vastausten mukaan lähivuosien
keskeisimpänä haasteena Uudellamaalla
on vaikuttaminen elinsiirtojonojen lyhentämiseen. Kysely vahvisti lisäksi näkemystä
siitä, että toimivilla, oikea-aikaisilla ja yksilöllisillä palveluilla (ruokavalio- ja lääkehoito, Kelan tuet, oikea-aikainen hoitoon
pääsy) sekä vahvistamalla omatoimisuutta, on mahdollista luoda edellytyksiä hyvän elämän jatkumiselle pitkäaikaissairaudesta huolimatta.
Kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä liitossa edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntijana toimivaan Maria Ruuskaseen, 040 8363 480,
maria.ruuskanen@musili.fi.

Liitto ottaa kantaa

Liitto seuraa aktiivisesti lainvalmistelua sekä sosiaaliturvan toteutumista ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Eduskunnan tukiryhmä on hyvä keino saada tietoa valmisteilla olevista laista ja pyrkiä vaikuttamaan niihin.
Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja. Liitto antoi lausunnon hallituksen esi20 | ELINEHTO 1/16

tykseen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta lääke- ja matkakorvausten osalta.
Aiheina on lisäksi ollut muun muassa liian
varhainen vammais- tai hoitotuen tarkistaminen munuaisensiirron jälkeen sekä alle 16-vuotiaan vammaistuki munuaissairaan ja elinsiirron saaneen lapsen selviytymisen tukena.
Tänä vuonna vaikuttamistyössä nousee esille eläviltä luovuttajilta tehtyjen munuaisensiirtojen edistäminen, Suomen munuaistautirekisterin lakisääteistäminen ja
pre-emptiivisten eli ennen dialyysihoitoa
tehtävien munuaisensiirtojen lisääminen.

Ongelmia Kelan korvaamilla
taksimatkoilla hoitoon?

Sairastuneella on oikeus käyttää taksia
hoitomatkoihin, silloin kun on saanut taksin
käyttöön oikeuttavan todistuksen. Yleensä matkojen tilaaminen taksikeskuksesta,
taksikeskuksen- ja taksinkuljettajan palvelut sekä matkojenyhdistely sujuvat moitteetta. Taksit tulevat ajoissa oikeaan paikkaan, taksimatkan yhdistely sujuu hyvin
eikä aiheuta ylimääräistä viivytystä matkoihin ja taksin kuljettaja on ystävällinen ja
toimii asiallisesti.
Jos taksimatkat hoitoon eivät suju hyvin, kannattaa asiasta antaa aina palautetta. Oman sairaanhoitopiirin taksikeskus ottaa vastaan palautetta ja puuttuu
epäkohtiin. Taksikeskuksiin voit jättää palautetta taksikeskusten nettisivuilla olevan
palautelomakkeen avulla tai soittamalla
asianomaiseen taksikeskukseen. Palautetta antaessa tulee mainita seuraavat tiedot: päivämäärä, paikkakunta, matkustamisen tarkoitus, virkailijan/taksinkuljettajan
nimi, taksin numero sekä epäkohta kyydin
toteutuksessa.
Palautetta taksin tai taksikeskusten
toiminnasta voi lähettää myös liittoon.
Välitämme palautteen Kelaan ja asianomaiseen taksikeskukseen. Ilmoita epäkohdista Pekka Kankaanpäälle, pekka.
kankaanpaa@musili.fi, 040 5240 673.

Muutoksia sosiaaliturvaan
tiin 300 euroon.
Jatkossa oikeus Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ei
enää edellytä, että hakija saa myös korotettua tai ylintä vammaisetuutta. Samalla vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Kuntoutuksen
myöntäminen perustuu jatkossa sairauteen tai vammaan, niihin liittyviin rajoitteisiin ja huomattaviin vaikeuksiin arjessa
suoriutumisessa sekä vähintään vuoden
kestävään kuntoutustarpeeseen.

Terveydenhuollon
maksuihin korotuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin
vuoden 2016 alusta. Kunta tai kuntayhtymä päättää asiakasmaksujen perimisestä. Asiakasmaksut voivat vaihdella,
koska maksuja voidaan periä enimmäismaksuja alhaisempina tai jättää ne perimättä. Vuotuinen asiakasmaksukatto on
vuoden 2016 alusta 691 euroa. Asiakkaan on itse seurattava maksujen kertymistä. Maksujen seuraamiseksi palvelun käyttäjälle tulee antaa seurantakortti.
Maksukaton ylittymisen jälkeen tulee palvelun käyttäjälle antaa siitä todistus (ns.
vapaakortti). Todistuksen voi antaa sellainen kunnan tai kuntayhtymän toimintayksikkö, jossa annetaan maksukaton piirissä olevia palveluja.
Asiakkaan taloudellinen asema ei voi
olla esteenä palvelujen saamiselle. Jos
maksun periminen vaarantaa henkilön
toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.

Matkakorvaus dialyysiin loma-asunnolta
Mökkikautta odotellessa on hyvä selvittää valmiiksi oikeus Kelan maksamiin
matkakorvauksiin dialyysihoitoon.
Kun dialyysihoidossa käy loman aikana omassa vakituisessa dialyysiyksikössä, vaikka asuukin loma-asunnolla, korvataan matkat dialyysiyksikköön väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Jos
loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korvataan matka todellisten
kustannusten mukaan mökiltä.
Kun dialyysihoidossa käy loman aikana muualla kuin vakituisessa dialyysiyk-

sikössä, tarvitaan lomadialyysejä varten
maksusitoumus omasta hoitoyksiköstä, jotta Kela korvaa matkat myös lomaasunnolta. Pääsääntöisesti Kela korvaa
matkan enintään vakituisesta kotiosoitteesta, mutta jos matka loma-asunnolta
on lyhyempi kuin vakituisesta osoitteesta, matka korvataan todellisten kustannusten mukaan. Omasta hoitoyksiköstä tulee pyytää todistus matkakorvausta varten (Kelan lomake SV67), johon
on merkitty, että kyseessä on maksusitoumus.
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Edunvalvonta- ja
sosiaalityöryhmä

Edunvalvonta- ja sosiaalityöryhmä on liiton hallituksen työskentelyä ja jäsenyhdistysten vaikuttamistyötä tukeva työryhmä. Sen tehtävänä on seurata munuais- ja
maksasairaiden sosiaaliturvan toteutumista. Työryhmä laatii kannanottoja, lausuntoja ja mielipidekirjoituksia sekä antaa asiantuntija-apua sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.
Edunvalvonta- ja sosiaalityöryhmän
puheenjohtajana toimii Tuula HällforsLaaksonen. Työryhmän muut jäsenet
ovat Aulikki Rautavaara, Sari Ruotsalainen, Anne Hernekoski, Jenni Tarvainen,
Pekka Kankaanpää ja Maria Ruuskanen.
Työryhmä toivoo yhdistyksiltä kommentteja ja ehdotuksia asioista, joita olisi tärkeää
käsitellä kokouksissa. Yhteydenotot: Maria Ruuskanen tai Pekka Kankaanpää.

Maria aloitti
edunvalvonnassa
Maria Ruuskanen on
aloittanut 1.1.2016
Edunvalvonnan ja
sosiaaliturvan asiantuntijana. Tehtävänä
on muun muassa tukea jäsenyhdistysten edunvalvontatyötä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Maria
on toiminut tammikuusta 2014 lähtien
Itä-Suomen järjestösuunnittelijan sijaisena. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon, pääaineena sosiaalipsykologia. Lisäksi hänellä on opintoja sosiaalityöstä ja yhteiskuntapolitiikasta.
Marian toimipiste sijaitsee Kuopiossa Itä-Suomen aluetoimistossa, jonka
uusi osoite on Microkatu 1, G-osa, 4.
krs., 70210 Kuopio. Toimiston postiosoite on PL 1188, 70211 Kuopio. Mariaan saa yhteyden puhelimitse numerosta 040 8363 480 tai sähköpostitse
maria.ruuskanen@musili.fi.

PETRI INOMAA

Sosiaaliturvaetuuksiin ja terveydenhuollon maksuihin tuli muutoksia vuoden
2016 alussa. Lisätietoja saa muun muassa Kelasta www.kela.fi. Muutokset voivat
kuormittaa kohtuuttomasti pitkäaikaissairaan taloutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin voi saada toimeentulotukea. Toimeentulotukea haetaan oman
kunnan sosiaalitoimistosta. Lisätietoa
saa sivulta stm.fi/toimeentulotuki.
Vuoden alusta lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 euroa, ylemmän erityskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu on 4,50 euroa ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen
omavastuu on 2,50 euroa. Lääkkeiden
peruskorvaus nousee nykyisestä 35
prosentista 40 prosenttiin. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen. Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse 50 euron alkuomavastuun täyttymiseen asti. Korvausta saa sen jälkeen,
kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu kerryttää lääkeostojen
vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Lääkekatto on 610,37 euroa vuodessa. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuuta kerryttävät reseptillä ostetut korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja
perusvoiteet. Alkuomavastuu voi täyttyä
lääkkeen hinnasta riippuen joko yhdestä tai useammasta lääkeostosta. Apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto
alkuomavastuun määrästä, joten ostoja
ei tarvitse keskittää yhteen apteekkiin.
Sairausvakuutuksen matkakorvausten matkakohtainen omavastuu nousi 16
eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta ja korotettu omavastuu 32
eurosta 50 euroon. Matkakustannusten
272 euron vuotuinen omavastuu korotet-

Sattumalta huomattu

Riina Ikäheimonen muistuttaa terveystarkastusten tärkeydestä. Sairaus tuli yllätyksenä eikä Riinan suvustakaan löydy maksasairauksia.

Riina Ikäheimonen haluaa saada lisää tietoa sairaudestaan PBC:stä.
Hän ei tahdo työntää päätään pensaaseen ja vain odottaa, mitä tuleman pitää.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Maksasairaus primaarinen biliaarinen kirroosi, PBC, löydetään usein sattumalta,
niin myös kajaanilaisen Riina Ikäheimosen
kohdalla. Huhtikuussa 2014 työterveystarkastuksen yhteydessä tehdyssä verikokeessa maksa-arvot olivat koholla.
– Olin juuri aloittanut antihistamiinilääkityksen, joten sain neuvoksi lopettaa sen ja
välttää alkoholinkäyttöä. Uusintakokeessa
maksa-arvot olivat yhä moninkertaiset viitearvoihin verrattuna.
Riina sai lähetteen Kainuun keskussairaalan vatsatautipoliklinikalle. Diagnoo-

sin saamiseen meni lopulta neljä kuukautta. Tietoa sairaudesta on saatavilla vähän.
– Haluaisin tietää sairaudesta kaiken,
enkä vain odottaa, mitä tuleman pitää. Minua tieto helpottaa ja haluan kuulla myös
toisten sairastuneiden kokemuksista.
Riina muistuttaa säännöllisten terveystarkastusten tärkeydestä. Verikokeet Alat,
Asat ja Afos kuvaavat maksasoluvaurioita.
Niiden perusteella ei vielä voi tehdä diagnoosia, mutta ne ovat hälytysmerkkejä.

Varhain havaittu

PBC on autoimmuunisairaus, jossa maksan sisäiset pienet sappitiet tulehtuvat ja
tuhoutuvat. Sappihapot jäävät maksakudokseen liian pitkäksi aikaa ja ärsytys johtaa tulehdukseen ja sidekudoksen muodostumiseen ja siten maksan vajaatoimintaan. Sairaus aiheuttaa myös rasvojen ja
rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöitä. Sairaus on harvinainen, yleisempi nai22 | ELINEHTO 1/16

silla ja todetaan 40–60 vuoden iässä. Alkuvaiheessa sairaus ei aiheuta mitään oireita.
PBC:n hoidossa käytetään ursodeoksikoolihappoa, kauppanimeltään Adursal.
Lääkityksen on todettu hidastavan taudin
etenemistä, ja lääke saattaa estää sairauden etenemisen kokonaan. Kaikilla ursodeoksikoolihapon teho ei ole riittävä, silloin
mukaan voidaan liittää kortisonivalmiste.
Lääkityksestä huolimatta Riinan maksa-arvot ovat yhä koholla.
– Maksa tutkittiin ultraäänellä, eikä siinä
havaittu poikkeavaa. Myös maksasta otetun koepalan perusteella maksa on terve.
Vaikuttaa siltä, että sairaus havaittiin varhaisessa vaiheessa.
Riina ei ole kokenut ennakkoluuloja maksasairautensa vuoksi. Työterveystarkastuksessa tehtiin rutiinisti Mini Audit alkoholin käytöstä, mutta alkoholin ei
epäilty olevan kohonneiden maksa-arvojen takana.

– En minäkään sairautta muille esittele kirroosi-sanalla, vaan puhun kroonisesta sappitietulehduksesta.
Taudin nimestä käydäänkin paraikaa
keskustelua, koska sappikirroosi tai primaarinen biliaarinen kirroosi kuvaavat vain
sairauden viimeisintä vaihetta.

Vuorotteluvapaa tarpeeseen

Työterveystarkastuksen aikoihin Riina oli
väsynyt ja työstä stressaantunut. Hänellä
jäi suunnitellusti syksyllä 2014 vuorotteluvapaalle palkanlaskijan työstään.
– Vuorotteluvapaa osui hyvään kohtaan. Väsymyksen aiheutti osaltaan työ,
mutta varmasti myös todettu sairaus. Teki tosi hyvää, kun pystyi nukkumaan päiväunet.
Riinan tavoitteena oli vuorotteluvapaalla opiskella ravitsemustiedettä avoimessa
yliopistossa. 25 opintopisteen suorittamisessa olikin riittävästi puuhaa lastenhoidon
ja lepäämisen ohella.
Riina palasi töihin viime syksynä, mutta
menetti työnsä vuodenvaihteessa toimiston sulkemisen takia. Työtä olisi ollut tarjolla Pyhännällä, 83 kilometrin päässä. Riinan
Timo-puoliso käy viikot Sodankylässä töissä ja kotona ovat 11- ja 14-vuotiaat lapset, joten päivät olisivat olleet liian pitkiä.
– Pohdin kyllä asiaa, mutta esteeksi
muodostui sekin, etten pysy enää hereillä
auton ratissa. Nykyään olen nukahtaa rattiin jo hakiessani tyttären baletista kolmen
kilometrin päästä. Se on ehkä isoin muutos sairauden toteamisen jälkeen.

Lisää tietoa

Riina ei ollut huomannut itsessään sairauden oireita ja väsymyskin meni työn

piikkiin. Riinan kunto on testattu vuoden välein työhyvinvointipäivänä. Vuoden 2014 testissä kestävyyskunto oli
romahtanut edellisvuoteen verrattuna,
vaikka liikuntatottumuksissa ei ollut mikään muuttunut.
– Kesällä 2014 huomasin, etten
enää koiralenkillä kyennyt juoksemaan
ylämäkiä. Kunnon huononeminen saattoi olla oire sairaudesta. Monet PBC:n
oireista ovat niin yleisiä, että yhteyden huomaa vasta, kun joku hoksauttaa asiasta.
Lääkärin neuvo oli jatkaa samalla tavalla elämistä kuin ennenkin, mitään ei
tarvitse muuttaa.
– Haluan omilla valinnoillani olla
edistämässä hyvinvointiani ja siksi yritän
parantaa ruokavalintojani ja kohottaa
kuntoa. Liiallista stressiäkin olisi hyvä
välttää, mutta se ei ole aina mahdollista.
Riina on mukana PBC:tä sairastavien Facebook-ryhmässä, ja on sieltä saanut tietoa muiden kokemuksista. Netistä hän löysi tiedon Munuaisja maksaliitosta sekä Kainuun yhdistyksestä.
Riinalle oli helppoa mennä mukaan
yhdistyksen tapahtumiin ja kahvilatreffeille. Hän istui lapsena mummon kanssa sydänyhdistyksen illoissa ja osallistui papan kanssa Taksiliiton tapahtumiin. Yhdistystoiminta on siis häneen istutettu jo lapsena, eikä sekään haittaa,
ettei porukassa ole paljon ikätovereita.
– Nyt siirrän perinnettä pojalleni, joka osallistui Kainuun yhdistyksen pikkujouluihin kanssani, taatusti nuorimpana
osallistujana, hän naurahtaa.

Riinaa ei tulevaisuus pelota, mutta työllistyminen sairauden kanssa mietityttää.
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Voimaa
vertaistuesta
Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten
vaihtoa, jossa samankaltaisia asioita elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan.
Vertaistuki auttaa munuais- ja maksasairauteen sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee. Vertaistukea voi saada kahden kesken, ryhmissä, verkossa,
Facebook-ryhmissä, sähköpostin kautta
tai puhelimitse.
Vertaistuki on tasavertaista ja luottamuksellista kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat tuen antajia ja saajia.
Se on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista. Vertaistuen kautta on mahdollista
löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa
sekä ottaa vastuun omasta elämästään.
Vertaistuen kautta voi saada omaan tilanteeseen liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään arjessa.
Liiton vertaistukija on koulutettu ja vastuunsa tunteva. Jos haluat löytää itsellesi vertaistukijan, ota yhteyttä liiton järjestösuunnittelijaan tai täytä kotisivulla
oleva lomake osoitteessa www.musili.fi/
vertaistuki.
Liiton julkaisemassa uudessa lehtisessä kerrotaan vertaistuesta ja miten sitä voi
saada. Lehtisen voi lukea tai tilata osoitteessa www.musili.fi/esitteet tai Kirsi Kauppinen, 050 4365 707, tilaukset@musili.fi.

Nefrologian apulaisylilääkäri Anne Lumiaho KYS:sta
kertoo, että vViime vuosina tietämys polykystisestä
munuaissairaudesta on lisääntynyt.

Rakkulamunuaistaudin hoito kehittyy
Tieto polykystisestä munuaissairaudesta lisääntyy. Tulevaisuudessa tulossa on uusia lääkehoitoja, joilla
sairauden etenemistä voidaan mahdollisesti hidastaa. Verenpainetaudin hyvä hoito parantaa ennustetta.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Vallitsevasti periytyvä munuaisen monirakkulatauti eli ADPKD on yleisin perinnöllinen
munuaissairaus. Munuaisiin kehittyy nesteen täyttämiä rakkuloita, jotka laajenevat ja lisääntyvät iän myötä. Erityisesti kipu koetaan usein sairauden hankalimpana
oireena. Puolella sairastuneista se johtaa
dialyysihoitoon 60-ikävuoteen mennessä.
Koko maailmassa sitä sairastaa yli 12 miljoonaa ihmistä ja se on syynä kymmenesosaan dialyysihoidoista
Suomen munuaistautirekisterin mukaan uremian aktiivihoitoon eli käytännössä dialyysihoitoon tulee Suomessa noin
7–8 ADPKD-potilasta miljoona asukasta
kohden vuodessa. Määrä on ollut pitkään
muuttumaton.
– Viime vuonna näytti siltä, että ilmaantuvuus on nousussa, mutta se vaikuttaa
olleen sattuman aiheuttama poikkeus.
Vuosiraportin 2014 mukaan ADPKD-potilaiden osuus kaikista potilasvuosista oli
14,5 %. Se oli kolmanneksi tavallisin diagnoosi glomerulonefriitin ja tyypin 1 diabeteksen jälkeen, kertoo Munuaistautirekisterin vastaava lääkäri Patrik Finne.
Aktiivihoidossa olevien määrä eli vallitsevuus on kasvanut vuosina 1991–
2010 koko Euroopassa 60 prosenttia ja

Suomessa 100 prosenttia. Koska hoidon ilmaantuvuus ei ole kasvanut, vallitsevuuden kasvu johtuu parantuneesta
eloonjäämisennusteesta. Suomessa yli 70
prosenttia aktiivihoidossa olevista on munuaisensiirron saaneita.
Viime vuosina tietämys sairaudesta on
lisääntynyt. Tutkijat ovat selvittäneet sairauden taustalla olevat geneettiset syyt ja
sairauden syntymekanismeista on saatu
uutta tietoa. Euroopassa taudin etenemistä hidastava lääke on saanut myyntiluvan,
mutta Suomessa se ei ole vielä käytössä.
– Mielenkiinnon kohteena on tällä hetkellä, miten taudin etenemistä voidaan ennustaa, ja miten sen etenemistä voitaisiin
hidastaa. Käyttöön on tulossa uusia tutkimusmenetelmiä, ja tulevaisuudessa hoitokäytännöt varmaankin muuttuvat uusien
lääkkeiden myötä, kertoo LT, nefrologian
apulaisylilääkäri Anne Lumiaho KYS:sta.

PKD etenee yleensä hitaasti

PKD periytyy vallitsevasti. Lapsella on 50
prosentin mahdollisuus saada sairaus, jos
se on toisella vanhemmista. Sairautta ei
voi kantaa piilevästi, sillä munuaisiin muodostuu aina rakkuloita. Sairaus ei periydy kauempaa suvusta eli jos itsellä ei ole
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sairautta, sitä ei voi siirtää lapsilleen. Rakkulamunuaistautiin voi kuitenkin sairastua
myös ilman, että vanhemmilla olisi geenivirhe, sillä kymmenesosalla geenivirhe syntyy itsestään, eikä niitä ole tavattu suvussa aiemmin.
Sairauden aiheuttava geenivirhe eli
mutaatio voi olla kahdessa eri geenissä.
PKD1-geenissä oleva mutaatio on yleisempi ja se on 85 prosentilla periytyvää
sairautta sairastavista. PKD2 -geenissä
oleva mutaatio on harvinaisempi ja sairastuneita on noin 15 prosenttia.
– PKD2-muotoa oleva sairaus on
yleensä lievempi ja dialyysihoidon tarve ilmenee noin 10 vuotta myöhemmin kuin
PKD1-mutaatiossa. Koska PKD2-muoto etenee hitaammin, kaikkia tapauksia ei
välttämättä ole todettu, Lumiaho sanoo.
PKD ei etene kaikilla sairastuneista samalla tavalla edes suvun sisällä. Tutkijat
olettavat, että sairauden syntyyn vaikuttavat myös ympäristötekijät.
Munuaisissa voi näkyä ultraäänitutkimuksessa rakkuloita jo pienillä lapsilla heti syntymän jälkeen. Jos suvussa on sairauden PKD1-muotoa ja munuaisiin ei ole
muodostunut rakkuloita 30 ikävuoteen
mennessä, voi olla varma, että ei ole peri-

nyt sairautta. Jos ei tiedetä kumpaa tyyppiä tauti on, ikärajana rakkuloiden muodostumiseen pidetään 40 vuotta.
Vaikka munuaisiin olisi muodostunut
paljon rakkuloita, varsinainen munuaisten
vajaatoiminta kehittyy kuitenkin hitaasti.
– Dialyysin aloittaminen alle 30-vuotiaana on harvinaista. PKD1-muodossa dialyysi aloitetaan keskimääräinen 53-vuotiaana ja PKD2-muodossa 69-vuotiaana.
Sairauden nopeampaa etenemistä ennustaa varhain koholla oleva verenpaine,
kookkaat munuaiset ja verivirtsaisuus.
Sairauden toteamiseen johtaa yleensä
tieto suvussa olevasta sairaudesta ja koholla olevasta verenpaineesta. Joskus sairaus voidaan todeta sattumalta, kun tutkitaan syytä esimerkiksi vatsakipuihin ultraäänitutkimuksella.
Sairauden seuranta on järjestetty pääosin terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoitoon on siirrytty vasta, kun munuaisten
vajaatoimintaa on kehittynyt. Tulevaisuudessa ne, joiden sairauden ennustetaan
etenevän nopeammin, saattavat siirtyä aikaisemmin seurantaan erikoissairaanhoitoon, varsinkin jos uusia hoitoja saadaan
käyttöön.

Avainasemassa
verenpainetaudin hyvä hoito

Viidesosalla sairastuneista on kohonnut
verenpaine jo alle 20-vuotiaana ja noin 60
prosentilla ennen munuaisten vajaatoiminnan kehittymistä. Verenpaine voi olla koholla myös lapsilla, jolloin on syytä epäillä sairautta, varsinkin jos sitä esiintyy suvussa.
– Lasten verenpainetta on syytä tarkkailla 5-vuotiaasta lähtien. Jos verenpaine
on mittauksessa normaali, seuranta on hyvä järjestää kolmen vuoden välein.
Kohonneen verenpaineen hoitoon käytetään ACE-estäjiä ja AT2-salpaajia. Tavoitteena on 130/80 kuten muillakin munuaissairauteen sairastuneilla. Lääkityksen
lisäksi kohonneen verenpaineen hoidossa tärkeää ovat elintavat eli liikunta, suolan vähentäminen ja tupakoimattomuus.
Verenpainetaudin hyvän hoidon on todettu vaikuttavan sairauden ennusteeseen.
Kipu on yleinen oire ja se liittyy rakkulan puhkeamiseen tai kookkaisiin munuaisiin ja rakkuloihin. Kipu on yleensä vatsan
tai selän alueella.
– Röntgenlääkäri voi tyhjentää isoja
rakkuloita, mikä helpottaa kipua. Muutoin
se ei ole kuitenkaan tarpeen, koska rakkuloiden tyhjentäminen ei vaikuta sairauden etenemiseen.
Puhjenneen kystan aiheuttama infektio aiheuttaa kivun lisäksi lämmön nousua
ja vaatii antibioottihoitoa.

Sairastuneilla on suurentunut riski saada aivovaltimopullistuma ja aivoverenvuoto, jos suvussa on todettu näitä. Muutoin
riski ei ole normaaliväestöön verrattuna
juurikaan suurentunut.
– Tilanne on syytä tutkia, jos tiedetään,
että suvussa on aivoaneurysmia tai potilaalla on ollut päänsärkyä. Tämän jälkeen
angiografia on hyvä toistaa 5–10 vuoden
välein. Seurantavälissä otetaan huomioon
riskitekijät kuten korkea verenpaine, tupakointia tai runsasta alkoholinkäyttöä, tai
suunnitteilla oleva iso leikkaus.
Pullistuma voi johtaa aivoverenvuotoon, jolloin ennusteeseen vaikuttaa pullistuman sijainti tai koko.
Sairauteen liittyy sydämen läppävikoja ja vasemman kammion paksuuntumista, mikä ei selity kohonneella verenpaineella. Rutiininomainen sydämen UÄ
ei ole kuitenkaan kaikilla Lumiahon mukaan tarpeen.
Yli 90 prosentilla sairastuneista on rakkuloita myös maksassa. Ne ovat yleisempiä naisilla. Maksarakkulat aiheuttavat kipua ja ylävatsaoireita sekä pahoinvoinnin
tunnetta, mutta eivät yleensä vaikuta maksan toimintaan.
Sairastuneilla on myös hematuriaa eli
verivirtsaisuutta, varsinkin silloin, kun rakkulat puhkeavat. Proteinuria eli valkuaisvirtsaisuus on harvinaisempaa ja se on
yleensä lievää. Sairastuneille esiintyy muita enemmän munuaiskiviä, virtsatietulehduksia sekä divertikkeleitä ja tyriä.

Sairauden hoito kehittyy

Polykystiseen munuaistautiin on vasta nyt
kehitetty ensimmäisiä lääkkeitä. Niitä on
käytetty sairauden hoitoon Japanissa ja ne
ovat tulossa myös Eurooppaan. Tutkimustuloksia uudesta lääkkeestä on vielä vähän
ja tällä hetkellä odotetaan tietoa, ketkä hoidosta hyötyisivät eniten.
– Todennäköisesti hoito kohdennetaan
niille, joilla on sairauden nopeammin etenevä muoto eli PKD1 ja isot munuaiset.
Ennen lääkityksen aloitusta saatetaan vaatia myös geenitestin tekemistä.
Munuaisten koko voidaan mitata magneettitutkimuksella ja arvioida munuaisten
koon perusteella taudin ennustetta. Menetelmää on käytetty tutkimustyössä ja
mahdollisesti se tulee jatkossa käyttöön
myös hoitotyöhön. Rakkuloiden täyttämä
munuainen voi painaa jopa viisi kiloa, kun
normaali munuainen painaa 150 grammaa. Geenitutkimuksella voidaan varmistaa sairauden aiheuttavan mutaation tyyppi, mutta useimmissa tapauksissa se ei
ole tarpeen.
– Geenitutkimus kannattaa tehdä, jos
suvussa ei ole aiemmin esiintynyt munu25 | ELINEHTO 1/16

aissairautta tai jos suunnittelee luovuttavansa munuaisen sairastuneella lähiomaiselleen. Sitä ei kuitenkaan tarvita vahvistamaan sairauden diagnoosia, jos tautia on
jo todettu suvussa.
Markkinoille tulossa olevaan lääkkeeseen on todettu liittyvän haittavaikutuksina muun muassa maksa-arvojen kohoamista ja runsasta virtsaneritystä. Lääke on otettava kahdesti vuorokaudessa
ja hoitoon olisi mahdollisesti sitouduttava elinikäisesti.
Omahoito on tärkeää kuten kaikilla
munuaissairauteen sairastuneilla. Verenpaineen nousuun vaikuttavat myös elintavat. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että runsas juominen voi hidastaa sairauden etenemistä. On myös epäilty, että
kahvin juonnin rajoittamisesta olisi hyötyä
sairastuneille.
PKD:n takia tehtyjen munuaisensiirtojen tulokset ovat yleensä hyviä. Geenivirheellä ei ole vaikutusta siirteeseen eli siirrettyyn munuaiseen ei muodostu rakkuloita. Omat munuaiset voidaan joutua joskus
poistamaan, jos niissä on kivuliaita isoja
kystia tai tulehdus.
Polykystinen munuaissairaus ei estä lasten hankkimista. Sairaus ei yleensä
vaikuta raskauden kulkuun. Sairastuneita mietityttää kuitenkin sairauden periytyminen lapselle. On tärkeää, että kaikki
sairastuneet saavat halutessaan perinnöllisyysneuvontaa.
Jokaisen on tehtävä perheenlisäyksestä oma päätöksensä, mutta Anne Lumiaho ei näe mitään erityistä syytä sille, miksi PKD:ta sairastava ei voisi tehdä lapsia.
Kyseessä on kuitenkin sairaus, joka etenee hitaasti ja yleensä vaikuttaa elämään
vasta 40–60-vuotiaana ja sairaudesta huolimatta voi elää täysipainoisen ja normaalin elämän.
– Yleinen suositus on, että geenitestiä
ei tehtäisi lapsille ennen 18-vuoden ikää,
ellei ole erityistä syytä. Ultraäänitutkimuksen voi tehdä nuoremmillekin. 15-vuotias
pystyy jo itse päättämään, haluaako tietää sairaudesta. Jos sen ikäisenä ei todeta
rakkuloita, on vain pieni mahdollisuus, että
sairastaisi PKD:ta siitä huolimatta.
Kannattaa miettiä, missä vaiheessa
elämäänsä tiedon haluaa. Sairaus saattaa kehittyä vakavaksi vasta myöhäisellä iällä. Toisaalta sairauden etenemiseen
voi vaikuttaa esimerkiksi verenpainetaudin hyvällä hoidolla. Tulevaisuudessa
mahdollisten lääkehoitojen olemassaolo puhuu sairauden varhaisen toteamisen puolesta.

Perinnöllisyyden arpapeli

Sirpa Lassila on tiennyt perinnöllisestä polykystisestä munuaistaudistaan parikymppisestä. 36 vuotta
meni ennen kuin dialyysi alkoi. Siirtolistalla odottamisessa on positiivinen vire.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Perinnöllistä aikuisiän polykystistä munuaistautia sairastava Sirpa Lassila on tiennyt koko aikuisikänsä, että jonakin päivänä munuaiset lakkaavat toimimasta. Välillä tieto on ollut raskas kantaa.
Nyt mieli on seesteinen, jopa optimistinen. Sirpan dialyysihoito aloitettiin viime
keväänä: Damokleen miekka tipahti. Pään
yläpuolella ohuen langan varassa heiluva
Damokleen miekka symbolisoi ihmisen onnen ja elämän epävarmuutta. Toukokuussa poistettiin toinen rakkulaisista munuaisista, lokakuussa toinen.
– Nyt kun olen siirtolistalla, odottamisessa on positiivinen vire.
Sirpa seitsemästä sisaruksesta neljä sai syntymässään aikuisiän polykystisen munuaistaudin (ADPKD) geenivirheen. Taudissa munuaiseen kehittyy nesteen täyttämiä rakkuloita, jotka vaurioittavat muuta munuaiskudosta.

PD-hoitoa kotona

Sirpa on nähnyt sisarustensa elämässä
oman tulevaisuutensa. Neljästä sairastuneesta sisaruksesta kaksi on ehtinyt käydä dialyysissä ja saada munuaisensiirron,
yhdellä tauti ei ole vielä edennyt. Sairaus
on yhdistänyt sisaruksia.

Sirpa Lassilalla perinnöllinen sairaus on välillä tuntunut raskaalta kantaa. Nyt ilmassa on uutta optimistisuutta.
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– Parempaa vertaistukijaa ei olekaan
kuin oma sisko, hän kehuu.
Viimeiset kymmenen vuotta on ollut
henkisesti vaikeampaa. Toisinaan Sirpa jo
toivoi, että dialyysi alkaisi ja odottaminen
loppuisi, kun kreatiniiniarvot milloin nousivat ja taas laskivat.
– Olen ammatillisesti kunnianhimoinen
ja työpaikan vaihtaminen on ollut mielessä. Vaakakupissa on painanut pelko siitä,
että jos sitten sairastunkin heti. Se on ollut henkinen stressitekijä.
Kun kreatiniiniarvo alkoi huonontua,
se tapahtui lopulta nopeasti. Munuaisten
toiminnan heikentymisen alkoi huomata
myös voinnissa.
– Väsymys oli ensimmäinen oire. Töistä tullessa piti ottaa päiväunet. Myös verenpaine alkoi nousta, mutta sitä ei olossaan niinkään huomannut.
Sirpa tekee kotona PD- eli vatsakalvodialyysiä. Yöhoito on mahdollistanut myös
paluun töihin pankkiin. Kotihemodialyysiä

KOLUMNI

Sirpa Lassilan sisaruksista
neljä seitsemästä on saanut polykystisen munuaistaudin aiheuttajageenin.

tigeeniä, on murehtinut turhaan, Sirpa
perustelee tiedon hankkimista.
Tammikuussa Sirpasta tuli mummi,
kun tyttären perheeseen syntyi pieni tyttövauva. Raskausaikana perinnöllisestä
sairaudesta keskusteltiin enemmän ja
siitä, että myös vauvalla on riski saada
tauti. Tauti ei silti vääjäämättä periydy.
– Tämän sairauden kanssa ihminen
saa elää yleensä huolettoman lapsuuden ja nuoruuden, perustaa perheen ja
tehdä kaiken elämään kuuluvan sairauden sitä estämättä.

Kehityksen rattailla

Sirpa ei edes harkinnut pistoskammonsa
vuoksi, mutta PD-hoito yökoneella tuntuu
hyvältä vaihtoehdolta.
– Haluan olla hoidossani itsenäinen
enkä heittäytyä toisen avun varaan, vaikka puoliso on jo luvannut hoitaa pistämiset, jos lopulta päädyn kotihemodialyysiin,
Sirpa naurahtaa.
Puoliso on puhunut myös halukkuudestaan luovuttaa munuaisensa, mutta
sitä ajatusta Sirpan pitää vielä kypsytellä.

Perinnöksi saatu

Sirpan kahdesta lapsesta toinen tietää
kantavansa tautigeeniä, nuorempi ei ole
asiaan vielä halunnut selvyyttä. Sirpa ei ole
halunnut sairaudesta jankuttaa, mutta on
ollut aina käytettävissä puhekumppanina.
– En ole lapsia painostanut, sanonut
vain, että muistavat kontrolloida verenpainetta. Taudistaan on hyvä tietää juuri siksi, että oireita osataan hoitaa tarpeeksi tehokkaasti. Toisaalta jos onkin käynyt niin
onnekkaasti, että ei olekaan saanut tau-

Sirpan äiti kuoli munuaistautiin vuonna
1964, mutta Sirpalla on mahdollisuus
dialyysiin ja elinsiirtoon. Tulevilla sukupolvilla voi jo olla käytössään lääkehoito,
joka estää taudin kehittymisen.
– Terveydenhuolto pelaa, eikä ainakaan vielä priorisoida, ketä hoidetaan
ja ketä ei. Vaihtoehtoisia dialyysihoitoja
on tarjolla ja elinsiirtoja tehdään ennätysvauhtiin, hän iloitsee.
Sirpalla on rakkuloita munuaisten lisäksi maksassa. Hän sai aivoverenvuodon1987, kolmikymppisenä. Syy jäi selvittämättä. Aivoverenvuoto hoidettiin
makuuttamalla Sirpaa vaakatasossa
kolme viikkoa. Vuoto arpeutui, eikä siitä jäänyt jälkiä. Hoidon jälkeen sanottiin,
ettei hänellä ole muita suurempaa riskiä
saada uutta vuotoa.
Vaikka sairaus on välillä tuntunut
taakalta, on se toisaalta tuonut kimmokkeen tehdä asioita ajoissa. Sirpa
on aikuisiässä opiskellut tradenomiksi
ja on paraikaa viimeistelemässä opinnäytetyötä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten. Valmistuminen häämöttää keväällä.
Tradenomin opinnäytetyönään 2011
Sirpa kartoitti Pohjois-Suomen yhdistyksen jäsenten käsitykset yhdistyksen
toiminnasta.
– Mielelläni näkisin, että yhdistystoiminta elpyisi, koska yhdistyksessä on
mahdollisuus kokea vertaisuutta ja saada vertaistukea. Fyysinen hoito on usein
hyvää, mutta henkistä tukea on vaikeampi saada.
Yhdistys toimii laajalla alueella, eikä
Sirpakaan Kärsämäeltä 130 kilometrin
päästä saa aina lähdetyksi yhdistyksen
tapaamisiin Ouluun.
– Oma lehti olisi tärkeä yhdistävä
kanava. Sinne ihmiset voisivat kirjoittaa omia tarinoitaan, runoja tai pakinoita. Samalla tulisi kerrottua yhdistyksen kuulumiset ja mainostaa uusia tapahtumia. Jos Pulmunen-lehti elvytetään, siinä olen luvannut olla mukana,
Sirpa sanoo.
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Toivo
Eskarilainen rakensi legoista jotain
hirviötä ja sanoi kääntämättä katsettaan kohteesta: ”Minä taidankin olla
aika onnekas, kun mun nimi on Toivo.” Näillä sanoilla. Myöhemmin nimestä tuli ongelma, joka ilmeni näin:
Ukki ja mummi eivät saa tulla joulujuhlaan! Monen kiertelyn jälkeen selvisi syy:”Kun laulussa sanotaan, että toivon kynttilät loistaa, ja toiset
nauraa sille.” No, kyllä me pääsimme joulujuhlaan, kun vielä lupasimme, että emme tuijota.
Olennainen asia elämässä tuo
toivo. Sen ymmärtää myös kuusivuotias. Aiheesta ilmestyi vuonna
2013 kirjakin: Sairaus ja toivo (Duodecim, Porvoo, nid 268 s.), toimittaneet Risto Pelkonen, Matti O Huttunen ja Kaija Saarelma, peräti 31 artikkelia eri kirjoittajilta. Luettuani lainasin sen vaikeasti sairastuneelle
ystävälleni, joka antoi myönteisen
lausunnon. Uskallan siis suositella.
Toivo on eri asioita eri ihmisille eri
tilanteissa. Jotain mihin voi kiinnittää turvansa ja odotuksensa. Se on
jo läsnä, mutta viittaa tietä tulevaan.
Lauri Viita vaatii, että toivo olisi aitoa:
On sanoo: onko, onkohan ?
ja epäily masentaa maailman.
Ei sanoo: eikö, eiköhän !
ja näemme vuorien siirtyvän.
Aluksi minua viehätti se, miten
sana muuntuu melkein vastakohdakseen. Vasta myöhemmin huomasin sanavalinnan: maailman masentava epäily on persoonaton varjo, vuorien siirtymisen näemme, kun
meitä on monta. Yhdessä meissä on
jotenkin enemmän kokonaisenergiaa
kuin yksittäin. Kannattaa siis olla ja
toimia porukassa. Toivo voi yllättää.

Antti Linkola

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenrantalainen keskussairaalan munuaispotilaiden
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.

Professori Tellervo Tervonen muistuttaa, että elinsiirron saaneiden on erityisen tärkeää huolehtia suun
terveydestä.

Terve suu suojaa koko kehoa
Terve suu suojaa koko kehoa, sydäntä, verisuonia ja sisäelimiä. Parhaat aseet taistelussa suun bakteereja vastaan ovat hammasharja
ja hammasvälien puhdistusvälineet.
TEKSTI: HILKKA LAHTI

Suun ja hampaiden hyvä kunto on osa kokonaisvaltaista hyvää terveyttä, sillä suun
bakteerit voivat levitä muualle elimistöön.
Hampaiden kiinnityskudosten tulehdukset, ientulehdus ja parodontiitti, ovat hyvin yleisiä, vaikka niistä puhutaan vähemmän kuin esimerkiksi karieksesta eli hampaiden reikiintymisestä.
– Hampaiden kiinnityskudossairaudet
ovat pääosin tulehdussairauksia, joiden
taustalla on plakki eli hampaiden ienrajoja
peittävä bakteeripeite, professori Tellervo
Tervonen Oulun yliopistosta kertoo.
Terveys 2000- ja Terveys 2011-tutkimusten mukaan yli 60 prosentilla 30 vuotta täyttäneistä suomalaisista on merkkejä
parodontiitista ja joka viidennellä tauti on
edennyt pitkälle.
– Parodontiitti on siis kansantauti, jossa hampaiden kiinnitys leukaluuhun tuhoutuu ja joka voi johtaa hampaiden menetykseen. Lisäksi tauti saattaa vaikuttaa

yleisterveyteen esimerkiksi huonontamalla diabeteksen hoitotasapainoa. Pitkälle
edenneen parodontiitin yhteys sydän- ja
verisuonisairauksiin on myös raportoitu,
Tervonen luettelee.

Nostaa tulehdusarvoja

Parodontiittia, jossa tulehdus on edennyt syvemmälle kiinnityskudoksiin ja ympäröivään leukaluuhun, edeltää ientulehdus. Ientulehduksessa ikenet punoittavat
ja vuotavat herkästi verta harjatessa.
Ientulehdus yleensä paranee suuhygienian kohentuessa. Hyvään suuhygieniaan kuuluu hampaiden ulko- ja sisäpintojen sekä hammasvälien päivittäinen puhdistus. Jos ientulehdusta ei hoideta, bakteeriplakki kovettuu hammaskiveksi, jota
ei saa kotikonstein poistettua, vaan tarvitaan ammattilaisen tekemä hammaspintojen puhdistus.
– Jos plakkia ja hammaskiveä ei poisteta, bakteeripeite kasvaa hampaan pintaa syvemmälle, hampaan kiinnityskudos
tuhoutuu ja ikenen ja hampaan väliin muodostuu ientasku. Suojaisessa ientaskussa
bakteerit viihtyvät ja tulehduksen eteneminen vain kiihtyy.
Jos parodontiitti kehittyy vaikea-asteiseksi, se nostaa elimistön tulehdusarvoja eli aiheuttaa matala-asteisen sys28 | ELINEHTO 1/16

teemisen tulehdustilan. Kuten useissa
elimistön tulehdustaudeissa, parodontiitissakin havaitaan mm. CRP:n vähäistä nousua.
Tulehtuneen ientaskun kautta plakin
bakteerit tai niiden rakenneosat pääsevät verenkierron mukana muualle elimistöön hampaita hoidettaessa mutta myös
pureskelun ja hampaiden harjauksen yhteydessä. Esimerkiksi verisuonten ateroomaplakeista on löytynyt ikenistä peräisin
olevia bakteereja.

Salakavala tauti

Parodontiitti kehittyy vähäoireisena tai oireettomana ennen kuin se havaitaan. Taudin ensimmäinen merkki voi olla hampaan
liikkuminen.
– Parodontiittia voi siis sairastaa tietämättään ja oireet ilmenevät vasta siinä
vaiheessa, kun hoito on vaativaa, monesti
huonoennusteista sekä kallista.
Siksi on tärkeää käydä säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksissa, jolloin
tarkistetaan ienverenvuoto ja mitataan ientaskujen syvyydet ientaskumittarilla. Näin
kiinnityskudosten tulehdukset havaitaan jo
varhaisvaiheessa.
– Jos hammaslääkäri ei tutki ikenien terveydentilaa ja mittaa ientaskuja, kannattaa
asiasta huomauttaa, sillä tutkimus on ai-

noa tapaa selvittää, onko ihmisellä parodontiittia vai ei.
Parodontiitin hoidon tavoitteena on pysäyttää infektio ja estää kudostuhon eteneminen. Bakteeripeitteet poistetaan ja
joissakin tapauksissa tarvitaan hoidon tueksi antibiootti.

Monet pitkäaikaissairaudet ovat riski suun
terveydelle ja esimerkiksi diabeetikoilla on
2–3-kertainen vaara sairastua parodontiittiin verrattuna niihin, joilla diabetesta ei
ole. Ienongelmat ovat yleisempiä niillä diabeetikoilla, joilla on muitakin diabeteksen
aiheuttamia elinvaurioita. Kun diabetesta
sairastavan parodontiitti hoidetaan, myös
diabeteksen hoitotasapaino paranee. Niin
ikään munuaispotilaat ovat alttiita suun tulehduksille.
Yksilöiden alttius ientulehdukseen ja
parodontiittiin vaihtelee ja on suhteessa
immuunivasteen ärhäkkyyteen. Pienikin
määrä plakkia voi saada aikaan voimakkaat tulehdusoireet yliaktiivisessa immuunivasteessa kun taas joidenkin yksilöiden
kudokset sietävät bakteeripeitteitä.
Parodontiitin riskitekijöihin kuuluvat
yleissairauksien ohella erityisesti tupakointi ja ikä.
– Iäkkäillä ihmisillä parodontiitti on yleisiä. Kun käden motoriikka huononee,
hampaiden hoito ei onnistu enää samalla
tavalla kuin nuorempana.
Monet lääkitykset vaikuttavat myös
suun terveyteen ja monilääkityillä yleinen
ongelma on suun kuivuminen.
– Riittävä syljen määrä on tärkeää ruuansulatuksen kannalta, mutta sylki myös
huuhtoo limakalvoja ja hammaspintoja estäen mikrobien kasvua.

Harjalla hyökkäykseen

Suun terveyden kulmakivi on hampaiden
harjaus, jolla puhdistetaan bakteriplakki hampaiden pinnalta. Se tehdään kaksi
kertaa päivässä. Käsikäyttöistä harjaa tehokkaampi on sykkivää edestakaista kiertoliikettä tekevä sähköhammasharja.
Harjauksen lisäksi hammasvälit tulee puhdistaa päivittäin hammaslangalla,
hammasväliharjalla tai harjatikulla. Nuoren
ihmisen hammasvälit täyttää yleensä ien ja
ensisijainen puhdistusväline on hammaslanka. Kun hammasvälit laajenevat ienten
vetäytyessä, hammasväliharja on tehokkain hammasvälien puhdistusväline.
– Hampaiden puhdistamisella kotona
ylläpidetään hyvää suuhygieniaa. Se on
kaikista halvinta ja tehokkaista ennaltaehkäisevää hoitoa. Säännölliset suun terveyden tarkastukset ja plakin ja kovettuneiden
hammaspeitteiden poisto hammaspinnoilta ja erityisesti ientaskuista ovat ientulehduksen ja parodontiitin välttämätöntä hoitoa. Oireita ei kannata ryhtyä odottamaan,
sillä jos niitä tulee, tauti on jo pitkällä.

Lasten hampaat

iSTOCK

Riskitekijöinä tupakka,
ikä ja sairaudet

Kroonisesti sairaan tai elinsiirron saaneen lapsen ja nuoren on pidettävä hyvää huolta hampaiden ja suun kunnosta. Kotihoidon periaatteet ovat samat kaikille lapsille eli
harjaus fluorihammastahnalla sekä terveellinen ruokavalio. Vanhempien tulee puhdistaa alle kouluikäisen hampaat ja valvoa ja auttaa kouluikäistä hampaiden harjauksessa. Dialyysissä olevan fluorin saantia tulee rajoittaa, jotta sitä ei kerry elimistöön liikaa.
– Munuaissairauden seurauksena hampaan kiilteessä esiintyy melko usein kehityshäiriöitä, jotka muuttavat hampaiden väriä tai tekevät sen pinnasta epätasaisen.
Myös maksasairauden seurauksena kehittyvään hampaaseen voi syntyä vihertävää
värjäytymää, kertoo osastonhammaslääkäri, HLL Heikki Alapulli HYKS:sta.
Häiriön ajankohta ja sen pituus vaikuttavat siihen näkyvätkö muutokset maito- vai
pysyvissä hampaissa vai molemmissa. Maitohampaat alkavat mineralisoitua jo sikiöaikana ja pysyvien hampaiden mineralisoituminen alkaa syntymän aikoihin.
Lapsen hampaiden kiillevaurioiden hoitoon vaikuttaa vaurion vaikeusaste.
– Lievimpiä vaurioita hoidetaan fluorilla, remineralisaatio-tuotteilla ja pinnoitteilla.
Vaikeimmissa tapauksissa tarvitaan hampaan korjausta paikkamateriaalilla tai hammasproteettisesti. Myös lapsen ikä ja yhteistyötaidot vaikuttavat valittavaan hoitomuotoon.
Lasten hampaiden värjäytymien hoitoon ei suositella kiillettä vaalentavia tuotteita.
Vaikeita värjäytymiä voidaan hampaan kehityksen ollessa kesken peittää paikkamateriaaleilla. Aikuisena niitä voidaan korjata keraamisin laminaatein ja hammaskruunuin.
Elinsiirron jälkeen tarvittava hyljinnänestolääkitys ei tiettävästi vaikuta hampaiden
kovakudoksiin, mutta ikeniin ja limakalvoille lääkkeillä voi olla vaikutusta.
– Kortisoni voi nopeuttaa hampaiden suuhun puhkeamista. Siklosporiini aiheuttaa toisilla ikenen liikakasvua, samoin esimerkiksi verenpainelääkkeistä Ca-kanavan salpaajat.
Elinsiirron saaneen lapsen tarve hammaslääkärin kontrolleihin on yksilöllinen. On
kuitenkin tavallista, että hammaslääkärin tutkimus tehdään noin kuuden kuukauden välein.
TEKSTI: PETRI INOMAA
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Kokemuskouluttajista
kokemustoimijoiksi

Liiton eduskunnan tukiryhmän puheenjohtaja kansanedustajat Sari Tanus (KD) ja
varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta (SDP) keskustelivat Ricardo Baptista Leiten kanssa C-hepatiitista.

C-hepatiittistrategia
valmistumassa
STM:n Tartuntatautien neuvottelukunnan C-hepatiittialajaosto
on viime keväästä lähtien työstänyt Suomen kansallista hepatiittistrategiaa ja työ on nyt saatu päätökseen. Keväällä julkaistavassa strategiassa luodaan suuntaviivat uusien tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi ja testaus- sekä hoitokäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi koko maassa. Järjestöjä työryhmässä ovat edustaneet
ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiöstä ja toiminnanjohtaja
Sari Högström Munuais -ja maksaliitosta. Työryhmää johtaa Sari Ekholm Sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kansanedustaja tohtori Ricardo Baptista Leite Portugalista
oli liiton vieraana marraskuussa. Hän puhui eduskunnassa liiton
tukiryhmän jäsenille sekä tapasi muun muassa THL:n ja ministeriön edustajia. Hän kertoi, miten Portugali kykeni luomaan yhden Euroopan edistyneimmistä C-hepatiittiohjelmista maan taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista huolimatta. Portugalissa
hoidetaan uusilla lääkkeillä 1300 C-hepatiittitartunnan saanutta
vuodessa. Suomessa uusia C-hepatiittitartuntoja todetaan vuosittain noin 1100–1200 ja hoitoa on saanut kaikilla lääkkeillä yhteensä vain 300 vuodessa.
Liitto julkaisi yhdessä A-klinikkasäätiön kanssa lokakuussa sidosryhmätutkimuksen Suomen C-hepatiittitilanteesta. Tutkimuksen voi lukea osoitteesta www.musili.fi/muutjulkaisut.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Liiton kokemuskouluttajat kokoontuivat joulukuussa Tampereelle. Täydennyskoulutuksessa päivitettiin tietoja kansallisesta
elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevasta toimintasuunnitelmasta, liiton strategiasta ja materiaaleista sekä kokemustoiminnan markkinoinnista. Ryhmäkeskusteluissa jaettiin kuulumisia ja haastavien tilanteiden improvisaatioharjoitukseen heittäydyttiin palavasti.
Kokemuskouluttajatoiminta on saanut uuden nimen kokemustoiminta. Sen myötä kokemuskouluttajat ovat kokemustoimijoita. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on verkostossa jo 36
ja jatkossa vain valtakunnalliset järjestöt voivat liittyä jäseneksi. Kokemustoimijoita on reilut 500 ja eri asteen oppilaitoksia
on 75. Alueellisia ohjausryhmiä on 16 ja niitä on tulossa tänä
vuonna lisää. Liitolla on 26 kokemustoimijaa.
Kokemustoimijat ovat tehtävään koulutuksen saaneita eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavia tai heidän läheisiään, joilla on omakohtaista kokemusta sairaudesta. He pitävät omaan kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai
osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen.
Kokemustoimijat voivat puhua myös yhdistysten tilaisuuksissa, yleisötilaisuuksissa, ensitietopäivissä ja sopeutumisvalmennuskursseilla.
RAY:n kokemustoiminnan avustuksen korotus mahdollistaa kokoaikaisen työntekijän palkkaamisen sekä tukea alueellisten ohjausryhmien toimintaan. Jatkossa kokemustoimintaverkoston jäsenyhteisöjen työ nousee entistä tärkeämpään
rooliin, kun yhdessä hallituksen kärkihankkeessa mainitaan
mm. kokemustiedon hyödyntäminen entistä laajemmin palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa.
TEKSTI JA KUVA: HELENA ROKKONEN

Kokemustoimijoiden koulutuksessa Maija Piitulainen yrittää oopperallisesti
saada viestiä perille haasteellisille kuulijoille.

Kirjoituskilpailu C-hepatiitista
Onko sinulla kokemusta C-hepatiitin kanssa elämisestä ja haluaisit jakaa tarinasi äskettäin diagnoosin saaneiden kanssa? Munuais- ja maksaliitto järjestää yhteistyössä lääkeyhtiö Bristol Myers Squibbin kanssa kirjoituskilpailun, jonka tarkoitus on koota
kokemuspuheenvuoroja ja -tarinoita C-hepatiittia sairastavilta.
Kilpailuun osallistuvan kirjoituksen tulee olla maksimissaan
kahden A4-sivun mittainen ja siitä tulee jättää pois yksityiskohtaiset tiedot lääkityksestä ja henkilötiedoista. Voit kirjoittaa
yksittäisestä kokemuksesta tai laajemmin elämästä sairautesi
kanssa. Olisi toivottavaa, että kirjoitukseen sisältyisi vertaistuellinen viesti muille C-hepatiittia sairastaville, esim. miten selviät arjen haasteista, sairaus ja perhe/lastenhoito, mikä auttaa mahdollisiin vaivoihin tai alakuloon.

Kirjoitukset julkaistaan Bristol Myers Squibbin verkkosivuilla. Lähettäessäsi tekstisi kilpailuun sitoudut luovuttamaan sen
julkaisuoikeudet em. tahoille. 10 parasta kirjoitusta palkitaan
100 € stipendillä. Kaikki kirjoitukset julkaistaan. Kirjoitusaikaa
on 25.3. asti, joten toimi nopeasti. Lähetä kirjoituksesi petri.
inomaa@musili.fi tai postitse osoitteeseen: Munuais- ja maksaliitto, Petri Inomaa, Kumpulantie 1A, 6. krs., 00520 Helsinki.
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L E D AR E

Intressebevakning,
glädje och verksamhet
Njur- och leverförbundets verksamhetsår startade i en positiv och
energisk anda. Vi har med vår verksamhet visat var vi står, och
bekräftat vår förmåga att påverka inom det finska social- och
hälsovårdsfältet. Ett av årsstartens glädjemoment blev det ökade
antalet organtransplantationer som gjordes under 2015. För den
andra gången i följd lyckades vi på det nationella planet uppnå ett
rekordantal utförda transplantationer. Förbundet kommunicerar
och informerar med avsikt att främja transplantationsverksamhet
och vi har all anledning att vara stolta över dessa siffror. De utgör
ett resultat av vårt ömsesidiga arbete. Det är emellertid ett arbete
som måste fortgå. Även här gäller den gamla visdomen som
säger att många bäckar små, gör en stor å.
Från början av detta år har vi förstärkt våra resurser inom
intressebevakning och påverkan. Vår samhällssituation och alla
nedskärningar berör var och en oss, men speciellt för dem som
lider av någon kronisk sjukdom kan nedskärningarna konkret
innebära att t.ex. pengarna inte räcker till nödvändiga läkemedel,
eller att självriskandelarna under början av året överstiger
budgeten. Förbundets uppgift är att driva de insjuknades
intressen, att ge råd, stöd och information sådana lägen när livet
på grund av egen eller en nära anhörigs sjukdom blir besvärligt.
Den som insjuknat är ofta ensam och kan lätt glömma att be
om hjälp under hela den börda han eller hon blir tvungen att bära.
Jag undrar om vi inte alla och envar kunde tänka oss att fatta
tag i detta och komma ihåg att fråga våra medmänniskor om de
behöver stöd? Till exempel att fråga dem om de har lyckats hitta
ett intresseförbund för den egna sjukdomen. Mer om förbundets
intressebevakning och påverkningsarbete hittar du på denna
tidskrifts sidor.
Vi inleder 2016 i verksamhetens tecken. Förbundets
medlemsföreningar arrangerar inom sina regioner verksamheter
som vem som helst enkelt kan ansluta sig till. Om föreningen i din
region ännu inte har sådana, anmäl dig då som frivillig, berätta
om vad du vill göra och vad du kan bidra med. Alldeles särskilt
behöver vi unga och medelålders människor. Förbundets styrka
ligger i vår medlemskår, som åldersmässigt representerar allt
från vaggan till ålderdomen. Det finns inte många förbund som
genom sina verksamheter når en lika bred åldersfördelning. När
samhället står i förändring händer det lätt att den lilla människans
röst drunknar i sorlet. Som förbund är vi emellertid starkt och
inflytelserikt. Var och en av oss behövs.
Glädje föds av aktivitet, av små framgångar och även av
att kunna godkänna att man inte alltid behöver vara perfekt.
Samhällets välfärd byggs upp bit för bit, genom delaktighet. Kom
med och skapa en gemensam förändring.

Sari Högström
Verksamhetsledare

Internationella njurdagen 10.3.2016

Njurhälsa till barnen

Övervikt och förhöjt
blodtryck skadar också
njurarna på barn. Övervikt under barndomsåren ökar också riskerna för insjuknande i vuxenålder. Övervikt höjer
blodtrycket, försämrats
blodets fettspegel och
ökar riskerna att insjukna i typ 2 diabetes –
även hos barn. Salt ansamlar vätska i kroppen
och höjer blodtrycket.
Ett högt blodtryck skadar i sin tur njurarna och
inverkar också skadligt
på hjärtats och blodcirkulationsorganens funktion.
Under barndomen är det enkelt att anamma en hälsosam
diet och sunda levnadsvanor.
– Det man lär sig som barn bär man med sig genom livet,
utropar superhjältenjuren glatt.
Skydda alltså superhjälten ända från barnaåren. Motionera
mera, minska på saltet och sockret, börja aldrig röka. Man lär
sig av exempel, och sunda levnadsvanor skadar nog inte barnens föräldrar heller. Hela familjen kunde till exempel tillsammans stuva undan spelkonsolerna, glömma läsken kvar på
butikshyllan och byta ut chips till rotfrukter, och godis till frukt.
Om kraftigt saltad mat inte smakar på barnatungan är det lätt
att även senare i livet tillämpa en lågsaltad diet.
Även hos barn borde man mäta blodtryck vid skolgranskningar och andra läkarbesök. Ett förhöjt blodtryck hos barn
kan innebära ett tecken på njursjukdom. Om det redan förekommer njursjukdomar i familj och släkt kan det dessutom vara skäl att regelbundet kolla barnets blodtryck.
Superhjältenjuren kämpar för njurhälsan, även på
svenska. Vår tryckta broschyr och webbsidan www.
supersankarimunuainen.fi ger den information du behöver.
Beställ broschyren på adress www.musili.fi/esitteet.
Vår finskspråkiga affisch inför den Internationella njurdagen har barnens njurar som sitt tema. Förbundets organisationsplanerare har nya och fina utställningsväggar med Superhjälte-tema för publikföreläsningar och evenemang, samt
trevliga saker som kan delas ut till besökare för att väcka positiv uppmärksamhet.
ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Vården av polycystisk
njursjukdom utvecklas
Kunskapen om polycystisk njursjukdom växer. I framtiden kommer vi att ha tillgång till nya läkemedelsbehandlingar som möjligen kan bromsa sjukdomens fortskridning. God behandling av blodtryckssjukdom förbättrar prognosen.
TEXT: PETRI INOMAA

Dominant nedärvd polycystisk njursjukdom, det vill säga PKD är den vanligaste ärftliga njursjukdomen. Den innebär
att det bildas vätskefyllda cystor i njurvävnaden. Cystorna växer i storlek och
ökar i antal med tilltagande ålder. Smärtan upplevs ofta som det svåraste symtomet. Av alla som insjuknar i PKD blir hälften tvungna att inleda dialysbehandling
innan de fyllt 60. Globalt finns det mer än
12 miljoner människor som lider av PKD,
och den leder till en tiondedel av alla dialysbehandlingar.
Enligt det Finlands njursjukdomsregistret inleder 7–8 ADPKD-patienter per miljon invånare varje år aktivbehandling för
uremi, dvs. dialysbehandling. Antalet har
länge varit oförändrat.
– Enligt årsrapporten 2014 låg andelen ADPKD-patienter på 14,5 %. Efter glomerulonefrit och typ 1 diabetes
höll ADPKD tredje plats bland alla diagnoser. Incidensen har inte ökat, och den
stigande prevalensen beror på förbättrad
livslängdsprognos. I Finland är mer än 70
% av dem som står på aktiv behandling
sådana personer som fått en ny njure, berättar njursjukdomsregistrets ansvariga läkare Patrik Finne.
Under de senaste åren har kunskapen
om PKD ökat. Forskare har lyckats utreda
vilka genetiska faktorer som ligger bakom

den, och man har funnit ny kunskap om
hur sjukdomen kan uppstå. I Europa har
ett läkemedel som bromsar sjukdomens
fortskridning redan vunnit försäljningstillstånd, men i Finland används detta läkemedel inte ännu.

PKD fortskrider
i allmänhet långsamt

PKD är en dominant nedärvd sjukdom.
Barn har en 50 % risk att insjukna om
en av föräldrarna lider av PKD. Eftersom
det alltid bildas cystor i njurvävnaden hos
personer med PKD är det inte möjligt att
vara bärare utan att själv insjukna i sjukdomen. Det finns ingen risk att ärva PKD
på längre håll. Det är alltså inte möjligt att
insjukna i PKD om inte någondera föräldern har den. Men eftersom en tiondedel av PKD-fallen uppstår som följd av
ett genetiskt misstag, en mutation, som
uppstår utan att någon i släkten tidigare
skulle ha haft PKD finns det trots allt ändå en risk att insjukna i PKD trots att ingen av föräldrarna har den.
Det genetiska fel som orsakar sjukdomen, dvs. mutationen, kan förekomma i
två olika gener. Mutationer i PKD1-genen
är vanligare och förekommer hos 85 % av
dem som insjuknar i den ärftliga typen av
PKD. Mutationer i PKD2-genen är ovanligare och står för endast 15 % av fallen.
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– PKD2-typen är i allmänhet lindrigare, och patienten behöver dialys först cirka 10 år senare än vid PKD1-mutationer.
Eftersom PKD2-typen fortskrider långsammare är det möjligt att alla fall ännu
inte hunnit uppdagas, berättar biträdande överläkaren i nefrologi, MD Anne Lumiaho vid KYS.
PKD fortskrider inte på samma sätt
hos alla patienter, inte ens inom samma
släkt. Forskare utgår ifrån att även miljöfaktorer inverkar på hur sjukdomen uppstår.
Njurcystor kan upptäckas hos barn i
ultraljudsundersökningar redan strax efter
födelsen. Om det förekommer PKD av typ
1 i släkten, men inga cystor har uppstått
i patientens njurar innan han eller hon fyllt
30 kan man vara säker på att patienten inte har ärvt sjukdomen. Om sjukdomstypen
är okänd anser man att åldersgränsen för
cystbildning ligger på 40 år.
Även i de fall där det bildats rikligt med
cystor utvecklas den egentliga njursvikten långsamt.
– Det är ovanligt att man skulle behöva inleda dialys innan patienten fyllt 30.
Hos patienter med PKD1 sker dialysstarten typiskt i 53-års ålder, och i PKD2 vid
69 år. Högt blodtryck, förstorade njurar
och blod i urinen kan antyda en snabbare
sjukdomsprogress.

En PKD-diagnos föregås ofta dels av
vetskap om att denna sjukdom förkommer
i släkten, dels av förhöjda blodtrycksvärden. Ibland upptäcks sjukdomen av en
slump vid någon ultraljudsundersökning
som görs för att utreda orsaker till magsmärta.

God behandling av
blodtryckssjukdom i nyckelposition

En femtedel av alla personer som insjuknat i PKD har haft förhöjda blodtrycksvärden redan innan de fyllt 20, och cirka 60 %
av dem hade förhöjda värden innan man
kunde konstatera njursvikt. Blodtrycket
kan vara förhöjt även hos barn, och då är
det skäl att misstänka PKD, speciellt om
sjukdomen förekommer i släkten.
– Det är skäl att kontrollera barnets
blodtryck vid 5 års ålder. Även om blodtrycket visar sig normalt är det ändå en
god idé att ordna med uppföljningsmätningar vart tredje år.
Blodtrycket behandlas med
ACE-hämmare och AT2-blockerare.
Målnivån är den samma som vid andra
njursjukdomar, 130/80. Vid behandling
av patienter med högt blodtryck är det
skäl att vid sidan av läkemedelsbehandlingen också komma ihåg att uppmuntra patienten till goda levnadsvanor, dvs.
att motionera, att minska på saltanvändningen och att inte röka. Effektiv blodtrycksbehandling har en positiv inverkan
på sjukdomens prognos.
Smärta är ett vanligt symtom och kommer sig av att cystor spricker, eller av förstorade njurar och cystor. Smärtan lokaliseras typiskt till buken eller ryggen.
– Röntgenläkaren kan tömma stora cystorna vilket lindrar smärtan. Det är
emellertid inte nödvändigt om inte smärtan är ett problem, eftersom cysttömningen inte påverkar sjukdomsförloppet.
Infektioner som orsakas av spruckna cystor orsakar förutom smärta också
feber och kräver behandling med antibiotika.
Personer med PKD har en förhöjd risk
för aneurysm i hjärnans blodkärl, och för
hjärnblödning ifall dessa har förekommit i
släkten. Annars är riskerna inte nämnvärt
högre än hos normalbefolkningen.
– Om man känner till att det förekommer hjärnaneurysm i släkten, eller om patienten har lidit av huvudvärk är det skäl
att undersöka hjärnans blodkärl. Däref-

ter vore det bra att upprepa angiografiundersökningarna med 5–10 års intervaller. Uppföljningsintervallerna fastställs med
hänsyn till riskfaktorer som till exempel förhöjt blodtryck, rökning eller riklig alkohol
användning, eller om någon större operation planeras.
Aneurysm kan leda till hjärnblödning,
och i de fallen påverkas prognosen av var
aneurysmet sitter och hur stort det är.
I samband med PKD förekommer
skador i hjärtats klaffar och vänstersidig
kammarhypertrofi som inte orsakats av
förhöjt blodtryck. Enligt Lumiaho behöver
emellertid inte alla patienter rutinmässiga
hjärtundersökningar med ultraljud.
Hos över 90 % av alla som insjuknat i
PKD förekommer det cystor även i levern.
De är vanligare hos kvinnor. Levercystorna
orsakar smärta och symtom i övre bukregionen samt illamående, men de påverkar
i allmänhet inte leverns funktion.
PKD-patienter har också hematuri,
vilket betyder blod i urinen, och hematuri förekommer speciellt när cystor spricker. Proteinuri, det vill säga äggvita i urinen
är ovanligare och i allmänhet lindrig. Njursten, urinvägsinfektioner samt divertiklar
och bråck förekommer oftare hos patienter med PKD än hos andra människor.

Behandlingen utvecklas

Först under den senaste tiden har man
lyckats utveckla de första läkemedlen för
behandling av polycystisk njursjukdom.
Forskningsresultat om dessa läkemedel finns tills vidare bara i begränsad utsträckning, och för närvarande väntar vården fortfarande på information om vem
som skulle ha mest nytta av en sådan behandling.
– Sannolikt kommer behandlingen
att riktas till dem med PKD1, dvs. sjukdomstypen med snabbare fortskridning,
och med förstorade njurar. Läkemedelsbehandlingen kan eventuellt också förutsätta genetisk testning innan man inleder
behandlingen.
Vid mätning av njurarnas storlek kan
man utnyttja magnetröntgen, och med
hjälp av den kunskapen är det möjligt att
uppskatta sjukdomens prognos. Denna
metod har utnyttjats inom forskningen,
och det är möjligt att den i framtiden kan
tas i bruk även inom vården. En cystfylld
njure kan väga till och med 5 kg, jämfört
med 150 g för en normal njure. Genetis-

ka undersökningar kan bidra till att säkerställa vilken mutationstyp som orsakat sjukdomen, men det behövs i de flesta fallen inte.
– Genetiska undersökningar är motiverade i fall där det inte tidigare har förekommit njursjukdomar i släkten, eller om patienten planerar en njurdonation till någon
nära anhörig. Undersökningarna krävs
emellertid inte för säkerställande av diagnos om sjukdomen redan konstaterats förekomma i släkten.
– Enligt den allmänna rekommendationen borde genetiska undersökningar inte göras på barn innan de fyllt 18 ifall inga
särskilda skäl föreligger. Ultraljudsundersökningar är däremot möjliga även på yngre barn. 15-åriga barn får själv fatta beslut
om huruvida de vill få veta om någon eventuell sjukdom. Om man inte har konstaterat förekomst av cystor i 15-års ålder finns
det emellertid bara en minimal risk för att
patienten har PKD.
Egenvården är viktig, liksom vid alla njursjukdomar. Levnadsvanorna inverkar också på blodtrycket. I vissa undersökningar har man kunnat påvisa att rikligt vätskeintag kan bromsa sjukdomens
fortskridning. Dessutom har man misstänkt att minskad kaffekonsumtion skulle
gagna de patienter som insjuknat i PKD.
Resultaten av njurtransplantationer
som görs på grund av PKD är i allmänhet goda. Den transplanterade njuren
utvecklar inte cystor. Ibland vid smärtsamma stora cystor eller inflammationer
kan man bli tvungen att avlägsna de egna njurarna.
Polycystisk njursjukdom utgör inget hinder för att skaffa barn. Sjukdomen
har i allmänhet ingen inverkan på graviditetsförloppet. Det är viktigt att alla som insjuknat i PKD om de så önskar har möjlighet till genetisk rådgivning. Varje patient
ska själv fatta sitt beslut om eventuell familjeökning, men Anne Lumiaho ser ingen speciell orsak varför inte PKD-patienter
skulle kunna skaffa barn. Det gäller trots
allt en sjukdom som fortskrider långsamt
och som i allmänhet inverkar på patientens liv först i 40–60 års ålder. Trots sjukdomen kan PKD-patienter leva ett fullgott
och normalt liv.

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

En riktig tuffing

Ernos har verkligen gått igenom en hel del turbulens
under de senaste två åren. Han drabbades av njursvikt helt utan förvarning. Stödet från hans familj och
vänner har visat sig ovärderligt.
TEXT: PETRI INOMAA

KATI MIETTINEN

Erno Rajahalme fick sin närvårdarexamen i slutet av maj
2014. Examensfesten löpte som på räls för den då 28-åriga
unga mannen, men strax därefter drabbades han av trötthet,
huvudvärk och kräkningar. I nyheterna rapporterade man då
om rikliga pollenmängder i luften, och sjukskötaren på Ernos
hälsocentral gissade därför att allergin småningom skulle avta.
Snart därpå drabbades Erno av andnöd. Det var nästan
omöjligt att andas om han låg på rygg. Han sökte hjälp på Joensuu
centralsjukhus, och fördes omedelbart till akuten, och därifrån
direkt till intensivvårdsavdelningen. Han fick en kateter instucken i
halsen, och man inledde genast dialysbehandling. Utan sin goda
allmänkondition hade Erno kanske inte klarat skivan.
Under sommaren som följde efter hans insjuknande gick Erno
i hemodialys på sjukhuset. Han försökte leva ett så vanligt liv
som möjligt, trots sin halskateter. Under sensommaren började
läkarna lägga upp planer på en beständig vårdform för Erno, och
man fastnade för PD-dialys, dvs. peritonealdialys.

Erno hade firat spelkväll med sina kompisar. Väl hemkommen
startade han genast dialysen, och hann väl sova ett par timmar
innan han under natten blev medvetslös och började krampa.
Fradga och blod strömmade ur munnen, och Ernos flickvän Anne
kallade på ambulans. På något sätt lyckades Erno koppla sig loss
från dialysapparaten och fördes till intensiven. Hans kropp hade
samlat på sig så mycket vätska att det bildades lungödem. Under
två dygn tappade man på sjukhuset över 5 liter vätska ur hans
kropp. Dialysbehandling via halskatetern fortsatte.
I november drabbades han av blodförgiftning och åkte igen
in på avdelningen. Han slapp äntligen hem till nyårsaftonen, men
under årets andra dag tillstötte en intensiv huvudvärk. Han började
se suddigt, kräktes och föll i medvetslöshet. Nästa gång han
vaknade låg han igen på intensiven. Blodtrycket hade som värst
legat på 270, och i kombination med hans njursjukdom hade det
kulminerat i ett aneurysm, alltså ett pulsåderbråck i hans hjärna.

En oförklarlig frid

Orsaken till Ernos njursvikt blev aldrig klarlagd. Njurbiopsi var inte
möjlig på grund av njurarnas dåliga kondition. Läkarna misstänker
att eventuellt någon inflammation kan ha orsakat njursvikten.

Förutom detta konstaterades Erno nu också lida av epilepsi.
Erno medger att han ibland har grubblat över hur det kan vara
möjligt att en människa ska drabbas av så mycket. Han erinrar sig
en nattlig diskussion på inremedicinska avdelningen. En sjukskötare
hade frågat honom hur han hade orkat igenom allt detta.
– Jag är på riktig en tuffing, hade Erno svarat.
– Ja, det är du verkligen, hade sjukskötaren konstaterat.
Erno vill dela sin berättelse med andra. Först tänkte han
skriva ner den bara för eget bruk, som ett minne av allt det som
hade hänt, men i och med att hans bror lovade hjälpa honom
med skrivarbetet väcktes en tanke om att publicera texten –
åtminstone på nätet. Erno tänker sig att det värsta man upplever
i livet även kan omvandlas till en styrka. Han tror på att de saker
som verkligen har en betydelse i livet då betonas. En av dessa
är tron på Gud.
– Mitt i hela tumultet har jag samtidigt kunnat uppleva en
oförklarlig frid.

Mitt i rusningen

Erno började öva sig på sin hemodialys för att kunna förverkliga
den hemma.
– Första gången jag såg kanylerna var min tanke att jag aldrig
skulle klara av att sticka dem själv. Träningen framskred med
små steg. Först tittade jag på när sjukskötaren stack in kanylen,
sedan gjorde vi det tillsammans, och slutligen började jag sticka
den själv. Det kändes som en stor framgång.
Konditionen steg, och läkaren började puffa på Erno för
att försöka hitta ett jobb. Det fanns inga i Joensuu, men i
huvudstadsregionen nappade det genast.
– Min tanke var att jobba under den tid jag väntar på en ny
njure, men det gick ju inte precis som på Strömsö.
Erno hade gjort dialys hemma. Attackens först symtom har
han inga minnesbilder av, men nästa gång han vaknade låg han
på golvet. Han lyckades själv ringa alarmcentralen, men förlorade
synförmågan och kunde bara famla omkring i sin lägenhet.
Akutvårdarna hittade honom i full kramp.
Det som följer är flyktiga brottstycken. Kräkningar i
ambulansen. Ett kort uppvaknande på Tölö sjukhus. Mamma
och brorsan bredvid sjukhussängen. Högra handen kraftlös.
Läkarens dom om hjärnblödning och akut hjärnskada.
Operation. Brorsan som berättar att huvudet ser ut som man
hade sytt in ett enormt blixtlås. När Erno äntligen kom hem såg
lägenheten ut som ett slagfält. Blod, omkullkastade möbler och
förstahjälptillbehör överallt.
Enligt neurokirurgen borde Erno kunna återhämta sig
helt. Attacken lämnade emellertid krav i honom en skräck för
hemdialys, trots att han vet att det inte var dialysen som orsakade
attacken. Nu känns det till och med svårt för honom att titta
på när sjukskötaren startar dialysen. Behandlingarna sker fem
gånger om veckan och binder honom till den grad att en återgång
till jobbet är otänkbar, även trots att konditionen småningom
skulle kunna tillåta det.
Erno medger att han några gånger helst hade slängt in
handduken. Stödet från familj och vänner har emellertid hjälp
honom vidare. Erno har gått på diskussioner med en psykiatrisk
sjukskötare. Det har känts bra att få gå igenom allt som hänt
tillsammans med en annan person.
Nu har Erno fått komma med på transplantationslistan
igen. Hans bror har önskat donera sin ena njure till Erno, men
undersökningarna visade på att den inte passar. Anne planerar
flyttning till huvudstadsregionen. Livet ser igen ljusare ut. Liksom
så många gånger förr.
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ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

EM-kisat ja elinsiirtoliikunnan viikko
Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut järjestetään 10.–17. heinäkuuta Vantaalla. Suurin
osa lajeista pidetään Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistoissa. Kisoihin odotetaan
yli 1000 osallistujaa. Tule mukaan urheilemaan, kannustamaan tai vapaaehtoiseksi
järjestämään tapahtumia. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua sivulla www.vantaa2016.
fi/vapaaehtoiset. Kisat järjestää Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.
Elinsiirtoliikunnan viikko eli ETSW16
on sarja EU:n tukemia tapahtumia. Pääkaupunkiseudulla järjestetään Sporttitoritapahtumia. KYLLÄ elinluovutuksella on
Sporttitoreilla näkyvästi mukana. Jos haluat vapaaehtoiseksi jakamaan tietoa elinluovutuksesta ja elinluovutuskortteja, ilmoittaudu suoraan petri.inomaa@musili.fi.
Kansainvälinen lasten ja nuorten leiri on
avoin kaikille elinsiirron saaneille lapsille ja heidän perheilleen. Leirin ilmoittautumiskaavake on tulossa Vantaa16-sivuille, mutta lisätietoja saa myös liitosta
marjukka.miettinen@musili.fi. Elinsiirtoliikunnan viikolla järjestetään myös kansainvälinen tutkijasymposium.

Elinsiirtoliikunnan viikko
11.7.
12.7.

EM-kisojen avajaiset, Vantaa
Elinsiirtoliikunnan viikon
päätapahtuma,
Kansalaistori, Helsinki
12.–14.7. Elinsiirtoliikunnan työpajat,
Rantasipi Airport
Congress Center, Vantaa
13.–16.7 Lasten- ja nuorten leiri
14.–15.7. Elinsiirtoliikunnan
kansainvälinen symposium,
Rantasipi Airport
Congress Center, Vantaa
14.7.
Sporttitori, Kauppakeskus
Jumbo, Vantaa
15.7.
Sporttitori, Viaporintori,
Kauppakeskus Sello,
Leppävaara
16.7.
Sporttitori, Myyrmäki
Lisätietoa EM-kisoista ja ETSW16-viikosta
saa sivuilta www.vantaa2016.fi.

Vuoden yhdistystoimijat

Saara Lassila on Pohjois-Suomen yhdistyksen
monitoiminainen. Hän on toiminut hallituksessa,
vertaistukijana ja kokemuskouluttajana ja ollut aina innokas kehittämään yhdistystoimintaa.

Liiton hallitus valitsi vuoden 2015 yhdistystoimijoiksi kaksi kokenutta aktiivia. Ritva Kämäräinen Kainuun yhdistyksestä
on yhdistyksen perustajajäseniä vuodesta
1984. Saara Lassila Pohjois-Suomen yhdistyksestä on yhdistyksen voimanainen,
joka on aktiivisesti jaksanut toimia omasta pitkästä sairaushistoriasta huolimatta.
Perusteluissa todetaan, että Ritva on
yhdistyksen hengen luoja ja käytännön toi-

mija. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä ja sihteerinä vuosikymmeniä. Hän tuntee yhdistyksen jäsenet ja hänellä on aikaa kohdata ja kuunnella heitä. ”Iloisena
ja empaattisena ihmisenä Ritva on jaksanut kannustaa ja vetää meitä muita ja luonut yhdistyksen me-hengen”, perusteluissa sanotaan.
– Yhdistyksessä lennetään parvessa
ja yhdessä tehdään hommia. Se on pelin henki ja saa pysymään mukana, Ritva toteaa
Saara on toiminut liiton ja yhdistyksen
hallituksessa, vertaistukijana, kouluttajana ja varainhankinnassa. Hän on myös innostunut kehittämään yhdistystoimintaa.
Yhdistykseen Saara liittyi vuonna 1992 ja
on ollut yhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 1993. Varajäsenenä hän toimii edelleen. Liittohallituksessa hän toimi vuodet
2011–2013.
– Yhdistykset ovat tärkeitä vertaistuen
kanavia sairastuneille. Haluan tehdä työtä
sen eteen, että yhdistys toimii, samalla piristyn itsekin, Saara sanoo.
Saara on väsymättä jaksanut kulkea
Raahen ja Oulun väliä, osallistunut kokouksiin ja muuhun toimintaan pitkästä 160
kilometrin edestakaisesta matkasta huolimatta.
– Vielä ei kulkeminen ole väsyttänyt,
hän tuumii.
Saara tunnetaan myös kädentaidoistaan. Hän on vetänyt mm. koruntekoiltoja.
TEKSTI: HILKKA LAHTI

Ritva Kämäräinen vastaanotti Vuoden yhdistystoimija -palkinnon Kainuun yhdistyksen pikkujouluissa. Yhdistyksen kukat ojensivat Tapio Nilosaari ja Kaisa Jyrkäs.
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Vuoden
ennaltaehkäisyteko

Katja Heikkiniemi ja Åsa Björk paneutuvat prepoliklinikalla sairastuneiden kokonaistilanteeseen.

Liitto valitsi vuoden 2015 ennaltaehkäisyteoksi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan munuaisyksikön hoitajavastuisen pre-poliklinikan, joka on toiminut
Kokkolassa vuoden verran. Yksikössä työskentelevät apulaisosastonhoitaja Katja Heikkiniemi ja sairaanhoitajat Åsa Björk, Maarit Mäki-Rautila ja
Iiris Dahl. He suorittivat vuonna 2013
munuaispotilaan hoitotyön erikoistumisopinnot. Opinnoissaan he kehittivät
munuaispotilaan hoitopolkua ja huomasivat, että myös poliklinikkatoiminta kaipasi päivitystä.
– Tavoitteena on antaa munuaisten
vajaatoimintaan sairastuneille mahdollisuus elää hyvää elämää sekä siirtää dialyysin aloitusta myöhemmäksi, Heikkiniemi kertoo.
Munuaisten vajaatoimintaan sairastuneet pre-vaiheessa olevat on jaettu
kahteen ryhmään, niihin, joilla munuaistoimintaa kuvaava GFR-arvo on alle
30 ja niihin, joiden GFR on alle 15. Poliklinikkakäynnillä kartoitetaan sairastuneen elämäntilanne, voimavarat ja hoidon kompastuskivet. Kun munuaisten
vajaatoiminta etenee, vastaanotolla paneudutaan erityisesti dialyysihoidon eri
vaihtoehtoihin. Kun sairastuneet saavat
henkilökohtaista palvelua ja heidän elämäntilanteensa otetaan hoidossa paremmin huomioon, he ovat pystyneet
toteuttamaan omahoitoaan paremmin
esimerkiksi ruokavalion osalta. Tulokset kertovat, että dialyysihoitojen aloituksia on voitu siirtää, kun omahoito on
toteutunut paremmin. Myös peritoneaalidialyysissä olevien määrä on lisääntynyt alueella.
TEKSTI: HILKKA LAHTI

Hyvä kiertämään

Kemusi 45 vuotta
Keski-Suomen yhdistys vietti 45-vuotisjuhlaa marraskuussa Jyväskylässä. Tervehdyksen yhdistykselle toi mm. kansanedustaja Susanna Huovinen ja yhdistyksen perustajan Matti Ennevaaran poika
Anssi Ennevaara. Tilaisuudessa jaettiin
myös ansiomerkit ja muistamiset yhdistyksen pitkäaikaisille aktiivisille toimijoille.
– Kiitollisena ja iloisena muistelimme
heitä, jotka ovat aloittaneet yhdistyksen
työn, jaksaneet, jatkaneet ja virittäneet toivoa parempaan hoitoon, elämänlaatuun ja
huomiseen, kertoo Maija Piitulainen.

Uudenmaan yhdistys muisti liiton kanssa
joulun alla dialyysihoidossa olevia. Lahjoituksia kerättiin jäseniltä ja askarreltiin yhdessä. Hoitajia kiitettiin liiton hankkimilla
herkkukoreilla. Joulunalusviikolla vierailtiin
Hyvinkään, Lohjan, Tammisaaren ja Porvoon dialyysiosastoille sekä Kolmiosairaalan munuaisen- ja maksansiirto-osastoilla.
– Terveiset yhdistykseltämme ja pieni
juttutuokio sängyn vieressä. Läsnäolo ja
toisen huomioinen, kohtaaminen ja kuunteleminen toi joulumielen itsellekin, kertoo
Uumun sihteeri Sari Ruotsalainen.

Y HDI S T YK SILTÄ

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon yhdistys kutsui iisalmelaiset jouluisille kahvilatreffeille. Innostunut ja
aktiivinen joukko keskusteli ajankohtaisista aiheista ja suunnitteli tulevaa.

Etelä-Savon
pikkujoulut
Etelä-Savon yhdistys järjesti pikkujoulut
Mikkelissä marraskuussa. Juhlassa uudet
jäsenet ja yhdistyksen hallituksen jäsenet
esittäytyivät. Yhdistyksen vuoden toimijana palkittiin Teppo Teivainen. Kinkku
maistui ja illan aikana miteltiin tietoja vanhoista sananlaskuista.

Munuaisasiaa
Lappeenrannassa
Etelä-Karjalan yhdistyksen järjesti marraskuussa yleisöluennon munuaissairauksista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä
sekä henkisestä hyvinvoinnista Lappeenrannassa.
Munuaisillan asiantuntijoina olivat nefrologi Johanna Sinkko ja liiton varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko. Kokemuspuheenvuoron piti yhdistyksen sihteeri Aira
Issakainen.

Pirmun puurojuhlat
Pirkanmaan yhdistys Pirmu vietti puurojuhlia marraskuussa. Samalla Hannu Niemi toivotti menestystä tulevalle uudelle
puheenjohtajalle Sirpa Andelinille.

Uumu luisteli

Uudenmaan yhdistys UUMU lähti tammikuussa luistelemaan. Pakkasesta huolimatta jäälle uskaltautui 30 henkeä, osa tosin ilman luistimia.

Dialyysiä siellä
missä haluat!
KotiHD
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www.carbonex.fi

Valtakunnalliset jäsenedut 2015

Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsennumerolla tai jäsentunnuksella. Jäsenkortti on helmikuussa lähetetyn jäsenmaksun yhteydessä. Jäsennumero on myös lehden takakannen osoitetiedoissa. Lisätietoja jäseneduista www.musili.
fi/jasenedut ja Kirsi Kauppinen, kirsi.kauppinen@musili.fi,
050 4365 707.

Liity jäseneksi.
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. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen
on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Kaikki henkilöjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin.

Jäseneksi voit liittyä

• ota yhteys oman alueesi yhdistykseen
• www.musili.fi/liityjaseneksi
• soita liittoon 050 4365 707
• postita oheinen lomake kirjekuoressa maksutta osoitteeseen:
Munuais- ja maksaliitto,
Tunnus 5002951, info: Hel,
00003 Vastauslähetys

Jäsenenä saat

• Elinehto-lehden neljästi vuodessa
• yhdistyksen jäsenkirjeen tai lehden
• yhdistyksen omat jäsenedut
• valtakunnalliset jäsenedut

Liityn jäseneksi.
Olen munuaissairas
Olen maksasairas
Olen saanut elinsiirron

Hammaslääkäriasema
Fossa, Helsinki
Perushammashoidosta
-10 %
Holiday Club
Majoitus sopimushintaan
Hotel Anna, Helsinki
– 10 % päivän hinnasta
Hotelli AVA, Helsinki
Sairastuneiden lasten perheille alennus majoituksesta
Hyphen UV-auringonsuojavaatteet
Meditexiltä auringonsuojavaatteista -15 %
Instru optiikka
Silmälasit - 25 %, aurinkolasit - 15 %, optikon näöntarkastus veloituksetta

Restel-hotellit
Etuhinnat Rantasipikylpylähotelleissa
Scandic-hotellit
Liittyminen suoraan Scandic Friends -jäsenyyden toiselle tasolle
Silmäasema
Silmälasit -25 % Aurinkolasit
-15 % piilolinssit -10 %
Tallink Silja
Liittyminen Club One jäseneksi veloituksetta suoraan
Silver-tasolle
Viking Line
Etuhinnat laivamatkoista

Kylpylähotelli Kuntoranta,
Varkaus
Vaihtuvia järjestölomia ja tarjouksia

Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin. Voit postittaa lomakkeen maksutta osoitteeseen:
Munuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003 Vastauslähetys. Voit liittyä jäseneksi myös
www.musili.fi/liityjaseneksi.

Olen sairastuneen omainen
Sairastuneen lapsen perhe

Olen hoitohenkilökuntaa
Liityn muusta syystä

Nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka ja -numero
Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymävuosi

Laplandhotels
Vaihtuvia tarjouksia

Kieli

Päiväys ja allekirjoitus
 nnan suostumukseni siihen, että minua koskevat tiedot voidaan merkitä jäsenrekisteriin.
A
Minulle saa lähettää sähköpostia
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Jäsenyhdistykset
Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/etelakarjala
pj. Petri Vainikka,
petri.vainikka@kolumbus.fi
siht. Aira Issakainen, 050 492 4423,
aikkuissa@gmail.com
Etelä-Pohjanmaan
Munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/etelapohjanmaa
pj. Marja-Liisa Ristimäki, 050 5776 282,
marja-liisa.ristimaki@netikka.fi
siht. Marja-Leena Pitkänen,
040 5707 367, pitkanen.ml@gmail.com
Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/etelasavo
pj. Jukka Paananen, 044 571 5606,
jukkaveli.paananen@gmail.com,
vpj. Anne-Mari Tarvonen, 040 5161 029,
am_tarvonen@hotmail.com
Itä-Savon munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/ismu
pj. Niina Paappanen, 050 3440 205,
niia-87@hotmail.com
siht. Satu Juuti, 050 3403 658,
juutisatu@gmail.com
Kainuun Munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/kainuu
pj. Tapio Nilosaari, 040 8679 365,
tapio.nilosaari@luukku.com
siht. Ritva Kämäräinen, 050 3773 689,
ritva.kamarainen@kainuu.com
Kanta-Hämeen munuaisja maksayhdistys KAMUSI

www.musili.fi/kamusi
pj. Pertti Helminen, 050 595 2368,
pertti.helminen@kttkonsultit.fi
sihteeri Sisko Salo, 050 329 4854,
sisko.salo@outlook.com
Keski-Suomen munuaisja maksayhdistys KEMUSI

kemusi-yhdistysavain-fi.directo.fi
pj. Maija Piitulainen, 040 750 3950,
maija.piitulainen@pp.inet.fi
Kymenlaakson munuaisja maksayhdistys

www.musili.fi/kymsi
pj. Pia Rusanen, 040 7228 400,
pia.rusanen@elisanet.fi
siht. Mirva Pilli-Sihvola, 040 7233 355,
mirva.pilli-sihvola@kymp.net
Lapin munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/lappi
pj. Raija Yrjänheikki, 040 5480 058,
raija.yrjanheikki@pp.inet.fi
siht. Sari Välimaa, 040 534 2352,
sarit.valimaa@gmail.com
Pirkanmaan munuaisja maksayhdistys – PirMu

www.kotiposti.net/pirmu
03 253 0861, pirmu@koti.soon.fi
pj. Sirpa Andelin, 044 2697786,
sirpa.andelin@gmail.com
siht. Eeva Forsberg-Mikkonen, 040
7681470, eeva.forsberg@hotmail.com

Pohjois-Karjalan
munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/pohjoiskarjala
pj. Hannu Parviainen, 050 4363205,
h1.parviainen@gmail.com,
siht. Paavo Pärnänen, 040 5270 394,
paavo.parnanen@luukku.com
Pohjois-Savon
munuais- ja maksayhdistys

www.psmuma.fi
pj. Sirpa Parviainen, 040 5104 354,
sirpa.parviainen@kuh.fi
vpj. Sanna Laakso, 044 3029 881,
sannamarika81@gmail.com
Pohjois-Suomen
Munuais- ja maksayhdistys

www.pomsi.fi
info@pohmus.fi
pj. Juha Eskola, 044 2628 299,
juhaoulu44@hotmail.com
siht. Anne Hernekoski, 040 5710 371,
anne.hernekoski@gmail.com
Päijät-Hämeen
munuais- ja maksayhdistys

www.phmunuel.tiedottaa.net
pj. Mikko Saarela, 050 3577199,
mikko.saarela@eduskunta.fi,
siht. Sirpa Kosola, puh:044 719 5684,
sirpa.kosola@phsotey.fi
Salon Seudun
munuais- ja maksayhdistys

www.salmu.yhdistysavain.fi
pj. Harri Aaltonen, 040 5035 715
harri.aaltonen@kendall.fi
siht. Sinikka Salomaa, 044 5587 588
sinikka.salomaa2@gmail.com
Satakunnan munuais- ja maksayhdistys

www.musili.fi/samu
pj. Helena Alsela, 044 9701 018,
helena.alsela@gmail.com

Uudenmaan munuaisja maksayhdistys UUMU /
Njur- och leverföreningen i Nyland

www.uumu.fi
050 449 7744, sihteeri@uumu.fi
pj. Hannu Ouvinen, 0400 303 139,
hannu.ouvinen@elisanet.fi
Vaasanseudun munuaisja maksayhdistys
Vasanejdens njur- och leverförening

www.vamusi.fi
pj. Kari Teppo, 050 5613 063,
kari.teppo@pp1.inet.fi
Viceordförande Malin Åkerman,
050 5923 071, malin.akerman@multi.fi
Varsinais-Suomen munuais- ja
maksayhdistys

www.varmu.com
pj. Ari Laaksonen, 0400 698 650,
ari.laaksonen@ppg.inet.fi
maksavastaava, kontaktperson
svenska Lars-Eric Andersson, 0400
804513, villinkari@gmail.com
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Munuais- ja maksaliitto ry,
Njur- och leverförbundet rf

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

Puheenjohtaja Asko Räsänen
Kahilaisentie 7 as 1, 03600 Karkkila
045 2354 755 asko.rasanen@gmail.com
I varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko
Nuottaruohonkatu 20 B,
53950 Lappeenranta
050 3071 020 viitik@luukku.com

II varapuheenjohtaja Kirsi Rajasuo
Ainolantie 29, 72400 Pielavesi
040 5726 700 k.rajasuo@luukku.com

Keskustoimisto

Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki
Avoinna ma – pe klo 9.30 – 15.00
Asiakaspalvelupuhelin 050 3415 966
ma – pe klo 10 – 14.00
faksi 09 4541 0075

Henkilökunta

Toiminnanjohtaja Sari Högström
050 5367 258, sari.hogstrom@musili.fi
Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren
050 3019 368, iiris.ahlgren@musili.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta
050 3715 933, hanna.eloranta@musili.fi
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa
040 5240 679, petri.inomaa@musili.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää
040 5240 673, pekka.kankaanpaa@musili.fi
Jäsen- ja taloussihteeri
Kirsi Kauppinen
050 4365 707,kirsi.kauppinen@musili.fi,
tilaukset@musili.fi
Munuaistautirekisteri
Sihteeri Anniina Pylsy
040 8363 375, anniina.pylsy@musili.fi
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan
asiantuntija Maria Ruuskanen
040 8363 480, maria.ruuskanen@musili.fi
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri
Päivi Sohlman
050 3889 566, paivi.sohlman@musili.fi
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta
050 3634 866, liisa.vakiparta@musili.fi

Aluetoimistot

• E TELÄ-SUOMI
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen
040 5240 674
marjukka.miettinen@musili.fi
Kumpulantie 1 A, 6 krs. 00520 Helsinki
• I TÄ-SUOMI
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen
040 5240 683, helena.rokkonen@musili.fi
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
• L ÄNSI-SUOMI
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki
050 3626 470, maarit.heinimaki@musili.fi
Järjestösuunnittelija Anne Viitala
040 5129 295, anne.viitala@musili.fi
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere
• POHJOIS-SUOMI
Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti
040 5240 682, hilkka.lahti@musili.fi
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu

Elinluovutuskortti on edelleen ajankohtainen.
Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja,
jos ei ole sitä eläessään vastustanut.
Mahdollisen elinluovuttajan mielipidettä kysytään omaisilta.
Kortti kertoo heillekin tahdon selkeästi.
kyllaelinluovutukselle

#elinluovutuskortti

www.elinluovutuskortti.fi

