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Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Diabetesepäily

Diabetesepäily voi syntyä potilaan hakeutuessa vastaanotolle oireiden takia, rutiinitarkastuksen yhteydessä tai potilaan
täyttämän diabetesriskitestin perusteella.

Tyypilliset diabeteksen oireet
• Tyypin 2 diabetekselle on tavallista hidas kehittyminen ja salakavala oireettomuus. Oireina voi ilmetä väsymystä ja vetämättömyyttä varsinkin aterioiden jälkeen, masennusta ja ärtyisyyttä, jalkasärkyjä, näön heikkenemistä ja tulehdusherkkyyttä.
• Diabeteksen oireeet aiheutuvat siitä, että vereen kertyy liikaa sokeria jos elimistössä on insuliinin puutos tai insuliini ei tehoa.
• Tyypin 2 diabeetikkoiden lähisukulaisten on hyvä tarkistuttaa verensokeriarvonsa aika ajoin, varsinkin jos ilmenee taipumusta keskivartalolihavuuteen.
Riskitesti sopii myös muille kartoittamaan omaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tästä riskitestiin.
Jos olet huolestunut diabetesriskistäsi, voit tehdä terveydentilasi arvion Sosterin Omahoitopisteessä
• Omahoitopiste on kaikille avoin, maksuton itsepalvelupiste, jossa ihmisillä on mahdollisuus oman terveydentilan arviointiin ja seurantaan erilaisten
terveyttä kuvaavien mittausten avulla. Omahoitopisteistä saa tietoa terveydestä ja sen edistämisestä. Omahoitopisteitä on terveysasemilla.
• Omahoitopiste on rajattu fyysinen tila, jossa on mittausvälineitä (verenpainemittari ja mittanauha), itsearviointitestejä (nikotiiniriippuvuustesti, 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä, tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ym.), omahoitokansio, seinätauluja ja mukaan otettavia esitteitä.
• Omahoitopisteen tarkoituksena on ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen tehostaminen. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä itsehoitoon ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään järjestämällä näissä pisteissä mahdollisuuksia erilaisten terveyttä kuvaavien mittausten suorittamiseen, elintapojen testaukseen sekä tiedon hakemiseen.
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Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Diabetesepäily

Diabetesepäily voi syntyä potilaan hakeutuessa vastaanotolle oireiden takia, rutiinitarkastuksen yhteydessä tai potilaan
täyttämän diabetesriskitestin perusteella.
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

Diabeteksen toteaminen
• Jos epäilet diabetesta oireiden perusteella tai henkilön riskipisteet ylittyvät, varaa aika laboratoriotutkimuksiin
• Pyydä fP-gluk ja HbA1c-kokeet sekä tarvittaessa muita laboratoriokokeita diabeteshoitajan tai lääkärin konsultaation pohjalta
• Huomioi annetut ohjeet, mitä laboratoriokokeita sairaanhoitaja voi määrätä suoraan
• Mikäli verikokeissa diabeettiset lukemat, ohjaa diabeteshoitajalle – muussa tapauksessa sairaanhoitajalle.
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Verikokeet

Jos epäily diabeteksesta syntyy, otetaan seuraavaksi verikokeet labroratoriossa. Diabetes todetaan verinäytteestä mitatusta
poikkeavasta sokeripitoisuudesta

Diabeteksen toteamiseen tarvitaan veren sokeripitoisuuden määritys, joka otetaan verikokeella.
Diabetes todetaan, kun
• satunnainen (tai sokerirasituksessa mitattu) verensokeri ylittää 11 mmol/l useammin kuin kerran
• tai paastoveren sokeripitoisuus plasmassa on 7,0 mmol/l tai enemmän
• ja/tai HbA1c-arvo on 47,5 mmol/mol (6,5 %) tai suurempi.
• Jos oireet viittaavat diabetekseen, riittää yksi poikkeava mittaustulos. Jos muita diabetekseen viittaavia oireita ei ole, poikkeavia mittaustuloksia pitää olla kaksi tai enemmän.
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Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Verikokeet

Jos epäily diabeteksesta syntyy, otetaan seuraavaksi verikokeet labroratoriossa. Diabetes todetaan verinäytteestä mitatusta
poikkeavasta sokeripitoisuudesta

Laboratoriotutkimukset
•

fP-gluk -> normaali -> ei interventiota

•

fP-gluk -> 6.1- 6.9 -> fP-gluk + HbA1c 6 kk

•

fP-gluk -> 7 tai yli -> fP-gluk 0-1 kk

•

Tarvittaessa muita laboratoriokokeita diabeteshoitajan tai lääkärin konsultaation pohjalta, huomioi annetut ohjeet mitä laboratoriokokeita sairaanhoitaja voi määrätä suoraan.

•

Sh/th vastaanotto kun fP-gluk alle 7 ja HbA1c alle 6.5%,1-3 kk kuluessa, 60 min

Diabeteshoitajan vastaanotto
•

fP-gluk 7 tai yli 2 kertaa mitattuna

•

HbA1c 6.5% = 48 mmol/mol tai yli

•

verensokeri satunnaisesti mitattuna yli 11

•

sokerirasituskokeen 2 tunnin arvo yli 11

Sokerirasituskoe 0 ja 2 tuntia, raja-arvot (plasma, laskimo)
•

Normaali sokerinsieto (NGT) fP-gluk < 6 2t < 7,8

•

Kohonnut paastosokeri (IFG) fP-gluk 6,1-6,9

•

Heikentynyt sokerinsieto (IGT) 2t 7,8-11

•

Diabetes (DM) fP-gluk >7,0 2t > 11,0
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Prediabetesryhmä
Prediabetespotilaat saavat ohjausta painonhallinnasta, ravitsemuksesta ja liikunnasta diabeteksen ehkäisemiseksi.
Prediabetesryhmät pyritään järjestämään heti, kun ryhmään ilmoittautuneita osallistujia on riittävästi.

Ryhmän kuvaus
• Tarkoitettu asiakkaille/potilaille, joilla riski saada diabetes
•

•

Puoliso voi osallistua mukaan

Tavoitteena on diabeteksen ennaltaehkäisy

Paikka: PTH kirjasto
1. Tapaaminen (2h) - Diabeteshoitaja ja lääkäri
• Diabetes sairautena ja sen liitännäissairaudet
• Omahoito (ruokavalio, tupakka, alkoholi)
2. Tapaaminen (2h) viikon kuluttua - Diabeteshoitaja
Omahoito ( suu, jalat, liikunta)
3. Tapaaminen (2h) 3 kuukauden kuluttua - Diabeteshoitaja
Arviointi
• verensokeri
• paino
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Prediabetesryhmä
Prediabetespotilaat saavat ohjausta painonhallinnasta, ravitsemuksesta ja liikunnasta diabeteksen ehkäisemiseksi.
Jaettava materiaali (ladattava Word-tiedosto)

Ryhmän kuvaus

Arviointi

•

Tarkoitettu asiakkaille/potilaille, joiden paastoverensokeri (fP-gluk) on 6.1-6.9 tai
GHbA1c on 6.1 - 6.4 %

•

fP-gluk ja HBH1C 3 kk kuluttua

•

•

paino

•

elämäntapamuutoslomake, palautelomake

Puoliso voi osallistua mukaan

•

Ilmoita asiakas/potilas Effica kirjalle PREDIAB

•

Tavoitteena on diabeteksen ennaltaehkäisy

Informointi

Paikka: PTH kirjasto
1. Tapaaminen (2h) - Diabeteshoitaja ja lääkäri Eija Huttunen
•

Diabetes sairautena ja sen liitännäissairaudet

•

Omahoito (ruokavalio, tupakka, alkoholi)

•

PTH hoitajat, lääkärit, työterveyshuolto

•

PREDIAB ajanvarauskirja

•

Ryhmä käynnistyy, kun ryhmässä 6 hlöä

2. Tapaaminen (2h) viikon kuluttua - Diabeteshoitaja
Omahoito ( suu, jalat, liikunta)
3. Tapaaminen (2h) 3 kuukauden kuluttua - Diabeteshoitaja
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Ensikäynti

Ensikäyntiin sisältyy käynti sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla. Käyntien järjestys voi olla kumpi tahansa. Lääkäri kertoo
diabeteksen hoidon ison kuvan ja diabeteshoitaja käy läpi käytännön asiat.

Hoidon tavoitteet ja keinot
• Diabeteksen hoidon tavoitteena on mahdollisimman terve ja laadukas elämä - nyt ja tulevaisuudessa.
• Kun hoito on diabetesdiagnoosin jälkeen saatu kohdalleen, elämänlaatu yleensä paranee: olo virkistyy ja mieliala kohenee.
• Omaa tulevaisuutta ajatellen on tärkeää ehkäistä diabetekseen liittyviä lisäsairauksia eli valtimoiden kovettumista sekä ongelmia munuaisissa, silmissä
ja hermostossa.
• Tyypin 2 diabeteksen hoidossa tärkeintä on kokonaisvaltaisuus. Kohonnut verensokeri on vain yksi osa diabetekseen liittyvää laajaa aineenvaihduntahäiriötä (metabolista oireyhtymää).
• Kokonaisvaltainen hoito ehkäisee tehokkaasti lisäsairauksia. Hyvä hoito myös hidastaa ja hoitaa jo alkaneita lisäsairauksia.
• Lääkkeetön hoito on kaiken perusta. Tämä tarkoittaa terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, painonhallintaa ja tupakoimattomuutta. Jos lääkkeettömät keinot eivät tuo toivottuja tuloksia, on lääkehoito tarpeen.
• Lääkehoidon aloittaminen ei tarkoita epäonnistumista elintapamuutoksissa. Elintapamuutokset ovat hyödyllisiä myös silloin, kun diabetesta hoidetaan
lääkkeillä.
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Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Ensikäynti

Ensikäyntiin sisältyy käynti sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla. Käyntien järjestys voi olla kumpi tahansa. Lääkäri kertoo
diabeteksen hoidon ison kuvan ja diabeteshoitaja käy läpi käytännön asiat.
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

• Tyypin 2 diabetesdiagnoosin asettaminen

Lisätietoa:

• Potilaan informointi

1. Hoidon tavoitteet (doc)

• Lääkehoidon, valmisteiden ja annosten sopiminen

2. Kohonneen verenpaineen hoito (käypähoito.fi)

• Todistukset

3. Dyslipidemian hoito (käypähoito.fi)
4. Mikroalbuminurian hoito (käypähoito.fi)

• Tutkimukset

5. Sepelvaltimotaudin hoito (käypähoito.fi)

•

Anamneesi

•

Kliininen tutkimus

•

Laboratoriotutkimukset
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Ensikäynti

Ensikäyntiin sisältyy käynti sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla. Käyntien järjestys voi olla kumpi tahansa. Lääkäri kertoo
diabeteksen hoidon ison kuvan ja diabeteshoitaja käy läpi käytännön asiat.
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

Alla olevien asioiden läpikäynti asiakaslähtöisesti

Lisätietoa:

•

Potilaan taustatiedot

1. Hoidon tavoitteet (doc)

•

Yleistietoa diabeteksesta, kysy myös potilaan tiedot diabeteksesta

2. Kohonneen verenpaineen hoito (käypähoito.fi)

•

Hoidon yleiset tavoitteet ja mahdolliset diabeteksen komplikaatioriskit

3. Dyslipidemian hoito (käypähoito.fi)

•

Mittaukset

•

Tupakointi

•

Alkoholi

•

Ruokavalio, lähete ravitsemusterapeutille

•

Liikunta, ajanvaraus fysioterapeutille liikuntaneuvontaan

•

Lääkehoito (aloitus/seuranta/tehostus)

•

Yksilöllisten hoitotavoitteiden asettelu

•

Silmänpohjakuvauksen ohjelmointi

•

Tarvittaessa verensokerimittari kotiin ja kotiseurannan ohjeistus/tarkistus

•

Tietoa ryhmä – ja kurssitoiminnoista

•

Ohjaus hammashuoltoon

•

Ohjaus jalkaterapeutille (yksityinen/sisätautipkl)

•

Hoitosuunnitelma

•

Jaettava materiaali

TIETOA DIABETEKSESTA

4. Mikroalbuminurian hoito (käypähoito.fi)
5. Sepelvaltimotaudin hoito (käypähoito.fi)
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Jalkaterapeutin alkuohjaus
Tyypin 2 diabeetikoille järjestetään hoidon alkuvaiheessa jalkaterapeutin ohjauskäynti, mikäli jalkojen riskiluokitus
ylittää tietyn kynnyksen. Jalkaterapeutit tarjoavat diabeetikoille jalkaterapiapalveluja ja edistävät jalkojen terveyttä.

Käytännössä jalkaterapeutti analysoi alaraajojen terveydentilaa ja kävelyä, lihasten ja nivelten toimintoja, sekä suunnittelee
ja toteuttaa tarpeenmukaiset jalkaterapeuttisia toimenpiteitä.
Lisäksi hän opettaa ja ohjaa diabeetikkoa turvallisessa jalkojen
omahoidossa, sopivien kenkien ja sukkien sekä apuvälineiden
valinnassa.
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Lisätietoa:
• Jalkojen omahoito-ohjeet (word)
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Jalkaterapeutin alkuohjaus
Riskiarviossa diabeetikon jalat luokitellaan riskiluokkiin 0-1- 2- 3. Jos jalat kuuluvat riskiluokkiin 1-3, jalat ovat riskijalat ja
kyseessä olevalla diabeetikolla on suuri vaara saada vakavia jalkaongelmia. Tällöin jalkojen huolellinen omahoito on tärkeää
ja diabeetikko tarvitsee säännölliset jalkaterapeutin palvelut.

• Kertaa yleisesti diabeteksen vaikutus jalkoihin

Lisätietoa:

• Tarkista jalkojen kunto

• Jalkojen riskiluokituskaavio ja kontrollikäytäntö (taulukko)

• Hoida jalat tarvittaessa ja tutki samalla nivelliikkuvuudet
• Tee kuormitustutkimus peilipöydällä
• Selvitä riskiluokitus ja vuosittainen kontrollikäytäntö
• Anna yksilöllinen omahoito- ja jalkine/sukka -ohjaus
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Ravitsemusterapeutin alkuohjaus
Ravitsemusterapeutit antavat asiantuntevaa apua syömiseen liittyviä muutoksiin esimerkiksi arvioimalla ruokavaliota ja sen
mahdollisia muutostarpeita yhdessä diabeetikon kanssa. Hän selvittää diabeetikon syömistottumuksia, arvioi ravitsemustilaa
ja määrittää ravinnonsaantia elämäntilanne huomioiden.

Kaikille tyypin 2 diabeetikoille järjestetään hoidon alkuvaiheessa ravitsemusterapeutin ohjauskäynti. Myös pitempään sairastaneille voidaan järjestää ravitsemusterapiakäynti tilanteen
muuttuessa, tai jos edellisestä käynnistä on pitkä aika.
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• diabeetikon ruokavalio
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Ravitsemusterapeutin alkuohjaus
Ravitsemusohjaus on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä. Sen perustana ovat diabeetikon tarpeet ja aikaisemmat tottumukset.
Ravitsemusohjauksen sisältö ja menetelmät valitaan ohjattavan iän, oppimistyylin ja sairauden ajankohtaisen tilanteen perusteella. Ohjauksessa otetaan huomioon diabeetikon muuttuvat tilanteet, liikuntatottumukset ja diabeteksen lisäsairaudet
sekä muut sairaudet.
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

• Tilanneselvitys
• Ohjaaminen
• Tavoitekeskustelu
• Seuranta
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Fysioterapeutin alkuohjaus
Liikuntaneuvonta (tai liikuntaohjaus osastolla)

Kaikille tuoreille tyypin 2 diabeetikoille järjestetään ohjauskäynti
fysioterapeutilla. Fysioterapeutin ohjauksen tarkoituksena on
ohjata diabeetikkoa liikkumaan turvallisesti sekä arvioimaan
ravinnon tarvetta liikunnan yhteydessä. Fysioterapeutti myös
jakaa yksilöllistä tietoa liikuntasuosituksista ja liikunnan merkityksestä osana diabeteksen hoitoa ja lisäksi kannustaa säännölliseen liikuntaharjoitteluun.
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• Sokerit sulamaan liikunnalla (ppt)
• Uusi liikuntaneuvontakortti (PDF)
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Fysioterapeutin alkuohjaus
Liikuntaneuvonta (tai liikuntaohjaus osastolla)

• Kartoita taustatiedot

Lisätietoa:

• Kartoita terveydentila, sairaudet, liikuntaa rajoittavat tules-vaivat

1. Diabetesliiton D-opas, Tyypin 2 diabetes

• Kysy liikuntatottumuksista, muista FIT-indeksi

2. KKI -opas Pysyvästi paino hallintaan

• Hyödynnä hyvinvointikyselyitä

3. Liikunta ja tyypin 2 diabetes
4. Diabetes-liitto

• Mittaa vyötärönympärys

5. Terveyskylä: Diabetestalo

• Mittaa käsien puristusvoima
• Kerro monipuolisen liikunnan merkityksestä, vaikutuksista verensokeriin ja painonhallintaan (Diabetesliiton perusopas, Tyypin 2
diabetes)

6. Tyypin 2 diabeteksen palveluketjukuvaus: fysioterapia (doc)

• Käy läpi UKK-terveysliikuntapiirakka ja annetaan kotitehtäväksi
UKK-liikuntapiirakka tämänhetkisestä liikunnasta
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Ryhmätapaaminen
Ryhmä vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille. Potilas voi osallistua 6kk välein järjestettävään diabeteskoulutukseen.

Ryhmä tarjoaa tärkeää tietoa terveytesi ja hyvinvointisi edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ryhmän ohjaajina toimivat:
• diabeteshoitaja
• lääkäri

Ryhmästä saat tietoa mm.

• farmaseutti

• diabeteksen ennaltaehkäisemisestä

• jalkaterapeutti

• diabeteksesta sairautena

• ravitsemusterapeutti

• lääkityksestä

• suuhygienisti

• liitännäissairauksista

• fysioterapeutti

• ravitsemuksesta
• liikunnasta

Ryhmä alkaa, kun ryhmään ilmoittautuneita on riittävästi. Saat tiedon
tarkemmasta ryhmän alkamisajankohdasta diabeteshoitajalta.

• suun terveydestä
• jalkojen terveydestä
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Laboratoriokokeet
Potilas varaa kokeet 3-12 kuukauden välein ja aina ennen vastaanottoa.

Diabeetikoilta otetaan yhteisesti sovitut laboratorioarvot ennen käyntiä diabeteshoitajan/lääkärin vastaanotolla. Tässä yhteydessä
otetaan yleensä laajat verikokoeet, joiden tarkempi sisältö määrittyy esimerkiksi käytössä olevien lääkitysten ja mahdollisten muiden
liitännäissairauksien perusteella.
Diabeetikon sokeritasapainon pitkäaikaista tasoa selvitetään sokerihemoglobiini HbA1c -kokeella. Sen avulla mitataan veren punasolujen hemoglobiiniin sitoutunutta verensokeria.
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Silmänpohjakuvaus
Diabeteshoitaja lähettää silmänpohjakuvauksiin 12-36 kuukauden välein silmien kunnosta riippuen.

Miksi silmänpohjia kuvautetaan?
• Yleisin diabeteksen lisäsairaus on silmän verkkokalvosairaus eli retinopatia. Sitä esiintyy noin 90 prosentilla diabeetikoista, joiden diabetes on kestänyt vähintään 20 vuotta.
• Verkkokalvomuutokset näkyvät silmänpohjan tähystyksessä tai silmänpohjavalokuvassa.
• Lieviä silmänpohjamuutoksia kutsutaan taustaretinopatiaksi. Taustaretinopatia ei vaikuta näkökykyyn, paitsi jos muutokset sijaitsevat
tarkan näön alueella, jolloin puhutaan makulopatiasta. Kun verensokeritasapaino paranee, taustaretinopatiamuutokset voivat korjaantua.
Silmänpohjamuutosten ehkäisy ja hoito
Sekä silmänpohjamuutosten hoidossa että ehkäisyssä tärkeintä on hyvä sokeritasapaino. Nykyaikaisella hoidolla muutosten eteneminen pysähtyy ja näkökyky säilyy, jos sokeritasapaino on hyvä. Myös kohonnut verenpaine ja korkeat veren rasva-arvot täytyy hoitaa ja
tupakointi kannattaa lopettaa silmien terveyden vuoksi.
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Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Silmänpohjakuvaus
Potilas lähetetään silmänpohjakuvauksiin 12-36 kuukauden välein silmien kunnosta riippuen.

Milloin kuvauksiin?
• Diabetesdiagnoosin saatua diabeteshoitaja ohjelmoi kutsun silmänpohjakuvaukseen
• Silmänpohjakuvaus tehdään tilanteen mukaan 1-3 vuoden välein

Miten?
• Silmänpohjakuvaukset ulkoistettu Digifundus Oy:lle, joka vastaa kutsusta, kuvauksista, lausunnoista ja lähettämisestä tarvittaessa

erikoissairaanhoitoon

• Silmänpohjakuvat näkee DIAB- lehdeltä. Silmänpohjakuvien lausunto löytyy esapal/silmätaudit lomakkeelta
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Jalkojen tutkimus
Diabeetikon jalkojen kliininen tutkimus tehdään aina seurantakäyntien yhteydessä.

Diabetes ja sen seuraukset saattavat aiheuttaa jalkaongelmia kuten jalkahaavoja. Siksi
terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat säännöllisesti diabeetikon jalkojen terveydentilaa
seurantakäyntien yhteydessä.
Ota yhteyttä hoitoyksikköösi heti, jos
• jalassa tai nilkassa havaitaan turvotusta tai punoitusta, joka pitkittyy
• kävellessä tuntuu kipua, joka jatkuu pitkään
• jalkaan tulee avohaava.

TIETOA DIABETEKSESTA

TUKI

OMAHOITO

LISÄTIETOA

SÄHKÖINEN ASIOINTI

HOITOTIIMI

POTILAS

AMMATTILAINEN

< ALKUUN

Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Jalkojen tutkimus
Diabeetikon jalkojen kliininen tutkimus tehdään aina seurantakäyntien yhteydessä.

• Huomioi aiemmat jalkaongelmat

Lisätietoa:

• Tutki jalan rakenne

Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerit (pdf)

• Tutki jalan suojatunto
• Arvioi jalan verenkierto
• Tarkista jalkineet
• Kirjaa löydökset
• Arvioi ja kirjaa riskiluokka. Jos riskiluokka 1–3, ohjaa diabeetikko
jalkaterapeutille
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Seurantakäynti diabeteshoitajalla
Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti 3-12 kuukauden välein siten, että otetaan huomioon muun muassa diabeteksen kesto,
hoitotapa ja diabeetikon ikä ja muut sairaudet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus ja arvioida diabeetikon
tuen ja ohjauksen tarpeita.

Käynnin tarkoitus
• Diabeteshoitaja tarkastaa, että hoitosuunnitelma toteutuu ja ohjaa ja tukee potilasta omahoidon toteuttamisessa. Päävastuu diabeteksen hoidosta on potilaalla itsellään.
• Diabeteksen hoidon päätavoite on ehkäistä valtimotautien kehittyminen ja paheneminen. Olennaista onkin huolehtia hyvästä sokeri-,
verenpaine- ja kolesterolitasapainosta. Kakkostyypin diabetesta sairastavalle on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää siis huomiota terveellisiin elämäntapoihin.
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Seurantakäynti diabeteshoitajalla
Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti 3-12 kuukauden välein siten, että otetaan huomioon muun muassa diabeteksen kesto,
hoitotapa ja diabeetikon ikä ja muut sairaudet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus ja arvioida diabeetikon
tuen ja ohjauksen tarpeita.

• Kartoita omahoidon toteutuminen/haasteet
• Kysy mielialasta/jaksamisesta
• Kysy ruokavalion ja liikunnan toteutumisesta
• Kysy verensokerin omaseurannasta
• Verensokerin mittaamisen testaus ja mittariongelmat
• Tarkista jalkojen kunto
• Toimenpiteet:
•

RR/pulssi

•

paino

•

vyötärönympärys

•

pistopaikkojen tarkistus
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Lääkärikäynti

Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti 12–36 kuukauden välein siten, että otetaan huomioon muun muassa diabeteksen
kesto, hoitotapa ja diabeetikon ikä ja muut sairaudet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus ja arvioida
diabeetikon tuen ja ohjauksen tarpeita.

Diabeetikon seurantakäyntien tarve lääkärillä arvioidaan aina yksilöllisesti, mutta tavallisesti lääkärin vastaanotto on vuoden välein.
Vuositarkastuksen yhteydessä lääkäri selvittää tarkemmin esimerkiksi lisäsairauksien riskitekijöitä, tunnistaa mahdolliset alkavat lisäsairaudet ja kartoittaa diabeteksen tilannetta laboratoriotulosten, tekemiensä tutkimusten ja verensokerin omaseurannan tulosten
avulla. Lisäksi vastaanotolla tutkitaan myös sydämen terveyttä. Lopuksi tarkistetaan lääkehoidon tilanne: mitä lääkkeitä diabeetikolla on
käytössä ja onko niillä sivuvaikutuksia tai yhteisvaikutuksia.
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Seurantakäynti lääkärillä (12-36kk)
Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti 12–36 kuukauden välein siten, että otetaan huomioon muun muassa
diabeteksen kesto, hoitotapa ja diabeetikon ikä ja muut sairaudet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus ja
arvioida diabeetikon tuen ja ohjauksen tarpeita.
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

• Tutustu edellisten käyntien merkintöihin

Lisätietoa:

• Keskustele oireet ja omahoidon toteutuminen (seurantavihko/
verensokeri ja verenpaine)

1. Hoidon tavoitteet (doc)

• Tarkista laboratoriokoetulokset ja GFR

3. Jalkaterapia (doc)

• Tarkista status

4. Fysioterapia (doc)

2. Laboratoriotutkimukset (doc)

• Tarkista lääkehoito
• Päivitä lääkelista
• Tee Dg-merkinnät
• Päivitä hoitosuunnitelma yhdessä potilaan kanssa
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Tarvikejakelu

Sosterin hoitotarvikejakelu kattaa terveydenhuoltolain mukaisesti jaettavat diabeetikon hoitotarvikkeet ja
diabeteshoitotarvikkeet.

Sosterin hoitotarvikejakelu kattaa terveydenhuoltolain mukaisesti jaettavat diabeetikon hoitotarvikkeet ja diabeteshoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeiden saannista päättää lääkäri tai
diabeteshoitaja diabeetikon yksilölliset tarpeet huomioiden.
Diabeteksen hoitoon tarvittavia välineitä on hoitotarvikejakelun
lisäksi mahdollista saada diabeteshoitajan vastaanottokäynnin
yhteydessä.
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Mahdolliset tukipalvelut
Sosterissa diabeetikon käytettävissä on moniammatillinen hoitotiimi, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Heitä voidaan
hyödyntää tarvittaessa, jos tilanne vaatii syvällistä osaamista ja tukea omahoidon eri teemoihin, kuten ravintoon, jalkojen
terveyteen, liikkumiseen tai jaksamiseen liittyen. Diabeteshoitaja vastaa moniammatillisen tiimin laajasta hyödyntämisestä ja
kartoittaa aktiivisesti sen tarvetta läheisessä yhteistyössä diabeetikon kanssa.

Sosterissa tyypin 2 diabeetikon hoitotiimiin kuuluvat diabeteshoitajan ja lääkärin lisäksi mm.
• jalkaterapeutti
• ravitsemusterapeutti
• fysioterapeutti
• psykologi
• sosiaalityöntekijä
• hammashuollon ammattilaiset
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Mahdolliset tukipalvelut
Sosterissa diabeetikon käytettävissä on moniammatillinen hoitotiimi, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Heitä voidaan
hyödyntää tarvittaessa, jos tilanne vaatii syvällistä osaamista ja tukea omahoidon eri teemoihin, kuten ravintoon, jalkojen
terveyteen, liikkumiseen tai jaksamiseen liittyen. Diabeteshoitaja vastaa moniammatillisen tiimin laajasta hyödyntämisestä ja
kartoittaa aktiivisesti sen tarvetta läheisessä yhteistyössä diabeetikon kanssa.

PSYKOLOGI/MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

Harkitse mielenterveyden ammattilaisen palveluita ohjauksen tukena, jos potilaalla havaitaan kuormitusta ja hoitoväsymystä.

Harkitse sosiaalityöntekijän palveluita ohjauksen tukena, kun diabetekseen liittyy
lisäsairauksia tai elinmuutoksia, jotka heikentävät toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Vastaanotolle annetaan tietoa etuuksista ja arvioidaan niiden tarvetta,
esimerkiksi:

FYSIOTERAPEUTTI
Harkitse fysioterapeuttia diabeetikoille, jotka ovat motivoituneita elämäntapamuutoksiin ja joiden liikunta on vähäistä tai yksipuolista.

RAVITSEMUSTERAPEUTTI

•
•
•
•

Kelan vammaistuki tai hoitotuki
kuntoutus
kotihoidon palvelut
vammaispalvelut

Harkitse ravitsemusterapeutille lähettämistä, jos potilaalla on:
•
•
•
•
•
•
•
•

mikroalbuminuria tai nefropatia
gastropareesi
huono hoitotasapaino
ylipainoa tai halu pudottaa painoa
ongelmia ruokavalion toteuttamisessa
dyslipidemia tai kohonnut verenpaine
suunnitelmissa raskaus
useita ruokavaliohoitoa vaativia sairauksia
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Omahoito

Potilaan omahoito on kaiken perusta. Tämä tarkoittaa terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, painonhallintaa ja
tupakoimattomuutta.

Päävastuu hoidosta on diabeetikolla itsellään!
• Omaa tulevaisuutta ajatellen on tärkeää ehkäistä diabetekseen liittyviä lisäsairauksia eli valtimoiden kovettumista sekä ongelmia munuaisissa, silmissä
ja hermostossa.
• Tyypin 2 diabeteksen hoidossa tärkeintä on kokonaisvaltaisuus. Kohonnut verensokeri on vain yksi osa diabetekseen liittyvää laajaa aineenvaihduntahäiriötä (metabolista oireyhtymää).
• Kokonaisvaltainen hoito ehkäisee tehokkaasti lisäsairauksia. Hyvä hoito myös hidastaa ja hoitaa jo alkaneita lisäsairauksia.
• Lääkkeetön hoito on kaiken perusta. Tämä tarkoittaa terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, painonhallintaa ja tupakoimattomuutta.
• Sokerin kotiseuranta sovitaan tarvittaessa yksilöllisesti dh:n kanssa. Silloin näkee käytännössä miten ateriat, laihdutus, liikunta ja lääkehoito vaikuttavat
verensokeritasoon. Samalla saadaan tietää, tarvitseeko esimerkiksi lääkitystä vähentää tai lisätä. Verensokerimittausten avulla on hyvä opetella tunnistamaan elimistön tuntemuksia verensokerin vaihteluihin, esimerkiksi miltä matala ja korkea verensokeri tuntuvat.
•

Tyypin 2 diabeteksessa, jota hoidetaan pelkästään ruokavaliolla ja liikunnalla, omaseurannaksi riittää sokeriarvojen mittaaminen yhtenä aamuna viikossa. Jos paastoverensokeri on yläkantissa, on se yleensä merkki siitä, että tarvitaan maksan sokerituotantoa hillitsevä lääkitys.

• Jos verenpainearvot ovat koholla, kotimittaukset ja niiden tulosten kirjaaminen voivat olla tarpeen.
•

Kotona mitatut verenpainelukemat antavat paremman kuvan todellisesta verenpaineesta. Erityisen totta tämä on silloin, kun vastaanottotilanne jännittää tai tuntuu
epämukavalta.

•

Verenpainemittaria voi kysyä lainaksi hoitopaikasta. Jos tarve on jatkuvaa, niin kannattaa hankkia oma kotimittari.

TIETOA DIABETEKSESTA

TUKI

OMAHOITO

LISÄTIETOA

SÄHKÖINEN ASIOINTI

HOITOTIIMI

POTILAS

HOITAJA

< ALKUUN

Tyypin 2 diabetespotilaan polku

Omahoito

Potilaan omahoito on kaiken perusta. Tämä tarkoittaa terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, painonhallintaa ja
tupakoimattomuutta.

Päävastuu hoidosta on diabeetikolla itsellään!
• Hoidonohjauksen tavoitteena on antaa tiedot ja taidot, jotta potilaasta tulee oman hoitonsa arkipäivän asiantuntija ja että hän pystyy tekemään omaa
hoitoaan koskevia valintoja
• Omahoidolla tarkoitetaan päivittäistä omaan terveyteen vaikuttamista, lääkehoidon toteuttamista ja omaseurantaa
• Verensokerin kotiseuranta on välttämätön osa diabeteksen hoitoa
•
•

Vs-mittausten tarve riippuu mm. Hoitomuodosta, sairauden vakaudesta, päivärytmin vaihtelusta ja asiakkaan valmiudesta kehittää hoitoaan
Vs-mittausten välit ja numeeriset tavoitteet määritetään yhdessä vastaanotolla asiakkaan kanssa

• Omahoidon itsearviointi-kaavake täytetään hoitajan määräaikaiskontrollissa
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Diabeteshoidon yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet
•

•

•

Verensokeri

•
•
•
•

HbA1c: < 6.0-7,0 % ( 42-53 mmol/mol)
Paastoglukoosi: < 7 mmol/l
Aterian jälk glukoosi: < 10 mmol/l

Kolesteroli

LDL < 2,5 alle 1,8, joilla valtimosairaus, mikrovaskulaarikomplikaatio tai muita valtimosairauden riskitekijöitä, mikroalbumiauria

Verenpaine
•

•

•
•

•

< 140/80
• Lääkehoidon aloitus kun > 140/90
Nefropatiapotilailla < 130/80

•

jos proteinuria yli 1g/vrk niin tavoite < 125/75

•

Aloitus lääkärin harkinnan mukaan

Iäkkäät 75 v. Täyttäneet, kohtalaisen terveet
•

•

Verensokeri

•

HbA1c: < 7.5-8.5%, jos hypoglykemiat ongelma (59-69 mmol/
mol)

Verenpaine
•

< 140/80

Verensokeri

•

HbA1c: < 8.5% (69 mmol/mol)
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Hyvässä hoitotasapainossa olevien seuranta 6-12 kk
välein vähintään hba1c-mittauksin
Jos hoitotasapainoa ei ole saavutettu niin seuranta
2-4 kk välein, tarvittaessa tiheämmin
1-3 Vuoden välein lääkärin tarkastus

Laboratoriokokeet
•
•
•
•
•
•
•
•

Iäkkäät 75 v. Täyttäneet, useita kroonisia sairauksia
•

Seuranta

•

Muista ASA

Paastoglukoosi: < 10 mmol/l
Verenpaine: < 150/90
• Iäkkäiltä mittaa tasopaineet istuen ja seisten, jos RR laskee
yli 20/10 mmHg oireisena tai paineen lasku vaikuttaa ongelmalliselta niin ohjaa potilas lääkärille lääkitysarvioon

EKG, toteamisvaiheessa, jos rr lääkitys tai koronaaritauti niin vuosittain, muutoin 3 vuoden välein
PVK+T
K, Na, Krea
ALAT
Kol, HDL, LDL, Trigly
fP-gluk, HbA1c
S-B12-TC2 -koe, 5 vuoden välein metformiini
lääkkeen käyttäjiltä
U-AlbKre

•

jos todetaan seulontarajan ylittävä mikroalbuminuria,
kontrollinäyte 3 kk ja jos positiivinen näyte niin ohjattava
lääkärille hoidontehostusarvioon (tärkeää rr hoito, ACE-estäjän aloitus vaikka rr matala,sokeritasapainon parantaminen,
valtimotaudin muiden riskitekijöiden hoito, ruuan valkuaisen määrän tarkistaminen). Toimenpiteiden jälkeen kontrollinäyte 3-6 kk kuluttua. Jatkoseuranta 6-12 kk.

LISÄTIETOA

SÄHKÖINEN ASIOINTI

HOITOTIIMI

•

TSH, heti kun diabetes todettu ja sitten 5 vuoden välein

Katso jatkuvat lääkitykset, viimeisin hoitosuunnitelma ja lisää tarvittavat kokeet
•
•
•
•
•

kihti
kilpirauhaslääke
eturauhaslääkitys/ -sairaus tai tihentynyt yöllinen virtsaamistarve tai virtsaumpioireita vaikka ei ole lääkitystä
psykiatriset sairaudet
runsas alkoholin käyttö
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Jalkaterapia
Riskijalan tunnistaminen

• Riskiluokitus määritetään kliinisten hermovaurioiden, verenkierron ja alaraajojen rakenteen ja toiminnan muutosten (kuormitusmuutokset) perusteella.
Riskiarvioon vaikuttavat myös tehdyt amputaatiot tai aikaisemmat jalkahaavat.
• Riskiarviossa diabeetikon jalat luokitellaan riskiluokkiin 0-1- 2- 3. Jos jalat kuuluvat riskiluokkiin 1-3, jalat ovat riskijalat ja kyseessä olevalla diabeetikolla
on suuri vaara saada vakavia jalkaongelmia. Tällöin jalkojen huolellinen omahoito on tärkeää ja diabeetikko tarvitsee säännölliset jalkaterapeutin palvelut. Riskiluokituksen avulla määritetään myös millaista jalkojenhoidon palvelua ja muita toimenpiteitä henkilö tarvitsee.
Riskiluokka

Suojatunto
puuttuu

Rakennevirhe

Pulssien puute

Aiempi haava
tai amputaatio

Toimet

0

Ei

Ei

Ei

Ei

Tarkastus ja riskiluokitus vuosittain / dh
Perusohjaus / Tulpparyhmä

1
Haavariski
kaksinkertainen

Kyllä
1

Ei

Ei

Ei

Tarkastus vastaanotolla vähintään vuosittain
Perusohjaus ja jalkojen omaseurannan tehostaminen
Jalkineohjaus, pohjalliset / jalkaterapeutilla

2
Haavariski yli
viisinkertainen

Kyllä

Kyllä/Ei
2

Kyllä/Ei
2

Ei

Tarkastus vastaanotolla, verenkierron selvittely
Säännölliset käynnit jalkaterapeutilla
Omahoidon tehostaminen

3
Haavariski yli
kymmenkertainen

Ei merkitystä

Ei merkitystä

Ei merkitystä

Kyllä
3

Tarkastus joka vastaanotolla
Säännölliset käynnit jalkaterapeutilla
Valmius ongelmien hoitoon

Diabeteshoitaja tai lääkäri voi tarvittaessa varata ajan sisätautipoliklinikan jalkaterapeutille. Jalkaterapeutille ohjataan vastasairastuneet ensiohjaukseen ja
riskiluokka 1-3 asiakkaat.
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Fysioterapia

Keitä ohjataan fysioterapeutille
• selvästi kohonneen diabetesriskin potilaat (verensokeri koholla, vyötärönympärys miehillä yli 100 cm ja naisilla yli 90 cm, BMI 30 tai yli, riskipisteitä 15 tai yli)
• synnyttäneet, joilla raskausaikana ollut verensokeri koholla
• 2 tyypin diabetes- diagnoosin saaneet voivat osallistua tulppa-ryhmään

Miten
• potilas ottaa itse yhteyttä fysioterapian Liikuntaneuvonnan ajanvarausta varten
• lääkäri, sh/th/dh kirjoittaa suosituksen Effican fysioterapialähetteelle, voi tulla myös ilman lähetettä
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Hammashuolto
Ohjeet

• Diabetesdiagnoosin saatua suositellaan varaamaan aika hammashoitolaan.
• Seuranta hammashoitolan ohjeen mukaan.
•

Ajanvaraus puh: 015-527 7114 ma-pe klo 8-14.30

•

Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys ajanvaraus 044-4172900 klo 9-10
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Omahoidon itsearviointi
Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omahoitoasi?

Hyvää

Melko hyvää

Tehostettavaa

Tiedän sairaudestani ja sen hoidosta riittävästi

Tarvitsen lisätietoa
sairaudestani ja sen hoidosta

Tarvitsen lisätietoa
sairaudestani ja sen hoidosta

Ehkäisen elintavoillani sairauden etenemistä ja lisäsairauksien syntymistä

Minulla on kyllä tietoa, mutta se ei useinkaan vaikuta toimintaani

Minulla on kyllä tietoa, mutta se ei vaikuta toimintaani

Minulla on halua hoitaa itseäni

Minulla on halua hoitaa itseäni, mutta esteitä
hyvän omahoidon toteuttamiseen

Minulla ei ole halua tai henkisiä voimavaroja
itseni tai sairauteni hoitamiseen

Tarkkailen terveydentilaani Ja huolehdin sovittujen
hoitojen toteuttamisesta

Tilaani kuvaavat arvot ovat lähes tavoitetasolla

Tilaani kuvaavat arvot ovat etäällä suositusarvoista,
lisäsairauksista on merkkejä nähtävissä
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Hoitotiimin esittely
1. DIABEETIKKO on hoitotiiminsä tärkein jäsen. Hänellä on paras näkemys omasta hyvinvoinnistaan. Hoitotiimin asiantuntijoille on erittäin tärkeää, että heille
jaetaan mahdollisimman kattavasti tietoa omasta hyvinvoinnista ja mahdollisista omahoidon ongelmista.

5. FYSIOTERAPEUTTI on ammattihenkilö, joka arvioi
diabeetikon terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja
toimintarajoitteita ja tarjoaa niihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Diabeteksen tyypistä riippumatta
liikunnalla on tärkeä merkitys sen hallinnassa, koska
se parantaa kuntoa lisää mielihyvää sekä kuluttaa
energiaa.

Oman verensokerin seuranta antaa hoitaville ammattilaisille olennaista tietoa siitä, miten hyvin nykyinen
hoitosi onnistuu pitämään diabeteksen hallinnassa.
Mittausten avulla voit myös oppia paremmin omasta
verensokerisi vaihtelusta ja varautumaan niihin omatoimisesti.

6. SOSIAALITYÖNTEKIJÄN tehtävänä on yleensä hoidon alkuvaiheessa kartoittaa diabeetikon sosiaalista
tilannetta sekä antaa tietoa diabeetikon sosiaaliturvasta ja alueellisista tukipalveluista yksilöllisen
tarpeen mukaan.

2. DIABETESLÄÄKÄRIN tehtävänä on tarkastella diabeteksen tilaa, lääkehoitojen soveltuvuutta ja auttaa
sinua hallitsemaan diabetestasi parhaalla mahdollisella
tavalla. Tavallisesti diabeetikko tapaa lääkärin säännöllisesti 1–3 vuoden välein.

7. PSYKOLOGI on hoitotiimiisi kuuluva ammattilainen, joka tukee ja ohjaa sinua tarvittaessa jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä kysymyksissä. Diabeteksen omahoito vaatii paljon voimavaroja, mikä saattaa
vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiisi.

3. DIABETESHOITAJA on diabeteksen hoitoon erikoistunut ammattilainen, jolla on erityisosaamista diabeetikoiden ohjaamisesta ja hoitamisesta. Diabeteshoitaja
auttaa erityisesti jokapäiväisessä arjessa diabeteksen
kanssa.

8. RAVITSEMUSTERAPEUTIN tavoitteena on auttaa
sinua noudattamaan suositusten mukaista ruokavaliota ja välttämään ravitsemukseen liittyvä ongelmakohtia, jotta diabetes pysyisi mahdollisimman
hyvin hallinnassa. Oikeanlainen ruokavalio on tärkeä
osa diabeteksen hoitoa ja siksi ravitsemusterapeutti
on yleensä olennainen osa diabeteksen hoitotiimiä.

4. JALKATERAPEUTTI on koulutettu asiantuntija, joka on
erikoistunut jalkoihin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Diabeetikon jalat vaativat erityistä
huomiota ja jatkuvaa seurantaa, sillä mahdollinen heikentynyt verenkierto, tuntomuutokset ja infektioherkkyys altistavat jalkaongelmille.
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Tietoa diabeteksesta
Tyypin 2 diabetes

•

Diabetes ja jalat, Diabetestalo

•

Diabetesliitto

•

Diabetes ja jalat, Terveyskirjasto

•

Terveyskirjasto

•

Diabetes ja suun terveys, Diabetestalo

•

Diabetes ja suun terveys, Hammaslääkäriliitto

Toteaminen
•

Terveyskirjasto

Matala verensokeri

•

Riskitesti, Diabetesliitto

•

Matala verensokeri/hypoglykemia, Diabetestalo

•

Matala verensokeri/hypoglykemia, Terveyskirjasto

Raskaus
•

Diabetesraskaus ja raskaus diabeteksen kanssa, Diabetestalo

Korkea verensokeri
•

Liitännäissairaudet

Korkea verensokeri eli happomyrkytys, Diabetestalo

•

Verenpaine, Diabetestalo

Erityistianteet

•

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, Diabetestalo

•

Sairauspäivät, Diabetestalo

•

Sydän- ja verisuonisairaudet, Diabetestalo

•

Sairauspäivät, Terveyskirjasto

•

Diabetes ja munuaiset, Diabetestalo

•

Kortisonihoito, Diabetestalo

•

Diabetes ja munuaiset, Terveyskirjasto

•

Tutkimukset ja toimenpiteet, Diabetestalo

•

Diabetes ja silmät, Diabetestalo

•

Alkoholi, Diabetestalo

•

Diabetes ja silmät, Käypä hoito

•

Alkoholi, Terveyskirjasto

•

Diabetes ja silmät, Diabetesliitto

•

Matkustaminen, Diabetestalo

•

Diabetes ja hermosto, Diabetestalo

•

Matkustaminen, Terveyskirjasto

•

Diabetes ja hermosto, Terveyskirjasto

•

Diabetes ja ajokortti, Diabetestalo

•

Armeija, Diabetestalo
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Tuki

Diabetes ja arki
•

Elämä diabeteksen kanssa, Diabetestalo

Vertaistuki
•

Tietoa vertaistuesta, Diabetestalo

•

Tietoa vertaistuesta, Savonlinnan seudun Diabetes

•

Tietoa vertaistuesta, Diabetesliitto

Kuntoutus
•

Kuntoutusmahdollisuudet, Diabetestalo

•

Kuntoutusmahdollisuudet, Kela

•

Kuntoutusmahdollisuudet, Diabetesliitto

•

Kuntoutusmahdollisuudet, Tulpparyhmät

Sosiaaliturva
•

Diabeetikon sosiaaliturva, Diabetestalo

•

Diabeetikon sosiaaliturva, Diabetesliitto
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Omahoito
Verensokerin seuranta

•

Juhlat, Diabetestalo

•

•

Kortisoni, Diabetestalo

•

Laboratorioon, Diabetestalo

•

Toimenpiteisiin, Diabetestalo

VS omaseuranta, Diabetestalo

Ravinto
•

Syöminen ja juominen, Diabetestalo

Jalat
•

Hiilihydraatit
•

Tietoa hiilihydraateista, Diabetestalo

Suunhoito
Suun ja hampaiden omahoito, Diabetestalo

Liikunta
•

Diabetes ja liikunta, Diabetestalo

Insuliinihoito
•

Verenpaine
•

Jalkojen omahoito, Diabetestalo

Insuliinihoito tyypin 2 diabeteksessa, Diabetestalo

Verenpaineen omahoito, Diabetestalo

Hoito erityistilanteissa
•

Kuumetauti, Diabetestalo

•

Kuumetauti, Terveyskirjasto

•

Vatsatauti, Diabetestalo

•

Vatsatauti, Terveyskirjasto

•

Matkustaminen, Diabetestalo

•

Liikenteessä, Diabetestalo
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Lisätietoa
Lisätieto
•

Lisätietoa tyypin 2 diabeetikolle, Diabetestalo

•

Lisätietoa tyypin 2 diabeetikolle, Diabetesliitto

•

Lisätietoa tyypin 2 diabeetikolle, Savonlinnan seudun Diabetes
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Sähköinen asiointi
Tarkemmat ohjeet (ladattava Word-tiedosto)

Sosteri tarjoaa asiakkailleen ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset mahdollisuudet sähköiseen asiointiin. Ilman vahvaa tunnistusta
asiakkailla on mahdollisuus esimerkiksi varata laboratorioaikoja, kun
lähete on välitetty näytteenottoon. Asiointipalveluun kirjautuneen asiakkaan käytössä ovat mm. turvallinen viestinvälityskanava ja ajanvarauspalvelut. Asiointipalveluun voidaan kirjautua verkkopankkitunnuksilla. Terveydenhuollon ammattilaisille sähköinen asiointi mahdollistaa viestinnän
moniammatillisen tiimin kesken ja eri yksiköiden välillä.
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• Hyvis.fi
• Omahyvis.fi
• Kanta.fi
• Omakanta.fi
• Suomi.fi
• Työterveyshuollon ajanvaraus

SÄHKÖINEN ASIOINTI

HOITOTIIMI

