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}  Rauman terveyskeskus 
◦  Rauman kaupunki 

}  Eurajoen terveysasema 
◦  Attendo Terveyspalvelut 

}  Apurahat 
◦  Suomen Kulttuurirahasto, Satakunnan rahasto 
◦  Satakunnan sairaanhoitopiiri 





}  Herättää ajatuksia, mikä potilaan 
kohtaamisessa on oleellista ja tärkeää. 







”Aiheettomista	tutkimuksista	tai	
toimenpiteistä	voi	seurata	monenlaisia	
hankaluuksia.	Potilas	ei	useinkaan	osaa	
ajatella	niitä.		
Aina	emme	voi	välttyä	siltä,	että	
vastaanotolta	kävelee	ulos	pettynyt	
ihminen,	mutta	siitä	kannattaa	
huolehtia,	ettei	hän	lähde	ilman	
perusteluja.		
Joskus	potilas	vain	tarvitsee	aikaa”	



}  56-v. mies soittaa tk:n ajanvaraukseen 
◦ Haluaa lääkäriin 
◦ Monta asiaa 
◦ Käynyt optikolla ostamassa silmälasit 
◦   à lähete silmälääkärille 
◦ Haluaa labroja mukaan lukien PSA 
�  Käy labrassa ennen lääkäriä 



}  Käynyt optikolla ostamassa silmälasit 
}  Koettu näkö normaali 
}  Visus normaali 
}  ”Kokonaisvaltainen näöntutkimus” 
}  ”Silmänpohjissa jotain erikoista” 
 à ”pitää tehdä lähete silmälääkäriin” 

 
 à Lähete silmälääkäriin 



Hb   145 
fP-gluk  6,4 
GHbA1C  41 
Kol   5,8 
HDL   0,9 
LDL   3,8 
Trigly  2,4 
ALAT  54 
TSH   4,5    Pituus 178 cm   
T4V   13    Paino  106 kg 
PSA   1,2 



 
 

”PSA on normaali,  
mutta voihan sen ottaa taas  

vuoden kuluttua”  



 
 

”Onhan toi sokeri vähän koholla. 
Tehdään teille sokerirasituskoe.  
Sitten käykää diabeteshoitajalla. 

Jos sokeri on vielä koholla,  
tulkaa lääkäriin.”  



 
 
 

Finriski-laskuri? 



}  RR 162/98 
}  Isällä ehkä sydäninfarkti  
}  Tupakointi unohtui kysyä 







}  E78 Hyperkolesterolemia 
}  Simvastatiini 20 mg x 1 
}  Kolesteroli-, CK- ja ALAT-kontrolli 1 kk 

kuluttua 
◦  Soitto vastauksista 

}  Lab-kontrolli kerran vuodessa 



}  I10 Verenpainetauti 
}  Ramipriili 5 mg x 1  
}  Omamittaukset kahdesti aamuin illoin  
 viikon ajan 

}  Na-, K- ja krea 1 kk kuluttua 
◦  Soitto vastauksista 

}  Lab-kontrolli kerran vuodessa 



}  Lähete silmälääkärille 
}  PSA- ja muut labrat vuosittain 
}  Sokerirasituskoe 
◦  Lääkäriin, jos vielä koholla 

}  Diabeteshoitaja 
}  ”Suuren riskin potilas” 
}  E78 Hyperkolesterolemia 
}  I10 Verenpainetauti 
}  Simvastatiini 20 mg x 1 
}  Ramipriili 5 mg x 1 
}  Labrat ja soitto 1 kk kuluttua 
}  (E66 Lihavuus) 







”Tavoitteena on muodostaa valtava sairaus- 
ja potilaspotentiaali - - huomattavan 
taloudellisen hyödyn tuottamiseksi optisen 
toimialan palveluntarjoajille.  
Asiakkuus tekee kaikista potentiaalisesti 
sairaita.” 
 
ETENE, valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 
eettinen neuvottelukunta 
 





 
 

Rutiinimaista seulontaa 
eturauhassyövän löytämiseksi  

ei voida suositella. 



Sokerirasituskoe? 









 ”Thus, is it time to dispense  
with the standard use of the OGTT,  

and as Elsa in Disney’s Frozen sings,  
‘let it go’?”  







}  Lähete silmälääkärille 
}  PSA- ja muut labrat vuosittain 
}  Sokerirasituskoe 
◦  Lääkäriin, jos koholla 

}  Diabeteshoitaja 
}  ”Suuren riskin potilas” 
}  E78 Hyperkolesterolemia 
}  I10 Verenpainetauti 
}  Simvastatiini 20 mg x 1 
}  Ramipriili 5 mg x 1 
}  Labrat ja soitto 1 kk kuluttua 
}  (E66 Lihavuus) 





}  Tarpeeton huoli 
}  Liioiteltu sairauden tunne 
}  Elämä pilalla 



Medical error – the third leading cause of death in the US, BMJ 2016 





”What is the matter?” 
 
à 
 

”What it matters to you?” 



  
 

Mitä lääkärin ja potilaan tulee tietää 
eturauhassyövän seulonnasta? 



Auvinen A., Tammela T. 
Duodecim 2015 





  
1. Tupakointi 
2. Liikunnan puute 
3. Lihavuus 
4. Alkoholin käyttö 

  





}  Ei tupakointia 
}  Liikuntaa kerran viikossa 
}  BMI <30 
}  Terveellinen ruokavalio 



}  Kohonnut verenpaine 
}  Diabetes 
}  BMI 
}  Kolesterolit 







1.  Harkitse tupakoinnin lopettamista 
2.  Harrasta nautinnollista, 

elämäntilanteeseen sopivaa liikuntaa 
3.  Pyri syömään terveellisesti 
4.  Käytä alkoholia kohtuullisesti 
5.  Hallitse stressi ja ahdistus 
 
+ Vaali sosiaalisia suhteita   



1.  Ole läsnä 
2.  Kuuntele ja havaitse 
3.  Ajattele 
4.  Odota tarvittaessa  
5.  Estä haitta 

Heath I. The art of doing nothing. Eur J Gen Pract 2012 








