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Terveydenhuollon ammattilaisen
osaaminen diabeetikon
jalkaongelmien ehkäisyssä
ja varhaisessa tunnistamisessa
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DIABETESTA SAIRASTAVAT ovat

potilasryhmä, jonka jokainen tervey-
denhuollon ammattilainen kohtaa

työssään. Diabetesta sairastaa arviolta
jo yli 500 ooo suomalaista ja sairastu-
vuus kasvaa edelleen nopeasti, etenldn
tyyppi 2 diabeteksen osalta, jota sairas-
taa noin 75 % diagnosoiduista. Perin-
teisesti diabetes jaetaan ilmenemisen
tai etiologiansa perusteella tyypin l ja
tyypin 2 diabetekseen sekä sekundaa-
riseen diabetekseen. Lisäksi diabe-

teksella on eri alatyyppejä. Diabetes
on siten sairausryhmä, ei yksi sairaus
ja sen luonne saattaa muuttua, kun
sairastamisaikaa tulee lisää. Tämän

vuoksi tärkeintä hoidossa on ymmär-
tää diabeteksen vaikeusaste ja pyrldä
ehkäisemään diabeteksen aiheuttamat

komplikaatiot. Diabeteksesta aiheutu-
vat kustannukset ovat kansantaloudel-

lisesti merkittävät, noin 15 % Suomen
terveydenhuollon kokonaismenoista.
Vähintään kaksi kolmasosaa kustan-
nuksista aiheutuu diabeteksen kompli-
kaatioiden hoidosta. (Tyypin 2 diabetes,
Käypähoito -suositus, 2020).

Terveydenhuollon ammattilaisen pe-
rusosaamista on ymmärtää diabetes
sairautena; diabeteksen syntyyn joh-
tavat patofysiologiset muutokset, oi-
reet Ja niiden taustalla olevat syyt sekä
eri hoitomuodot, joissa perustana on
lääkehoito, mutta hoitoon kuuluvat

myös elintavat, joilla on merkitystä
erityisesti tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyssä ja hoidossa. Lisäksi tulee ym-
märtää sairauden eteneminen ja sen

mukanaan tuomat mahdolliset komp-
likaatiot, jotka heikentävät diabetesta
sairastavan elämänlaatua.

Ymmärrys diabeetikon
jalkaongelmien syistä

Diabeteksen komplikaatioiden seu-
rauksena syntyvät jalkaongelmat: on
paljon puhuttu, mutta liian vähän
huomioitu asia. Tiedetään, että diabe-

testa sairastavista 15-25 %:lla on riski
saada elinaikanaan jalkahaava. Pa-
himmassa tapauksessa haava johtaa
amputaatioon. Jopa 85 %:ssa diabetes-
ta sairastavien ei-traumaattista ampu-
taatiota edeltää haava. (Diabeetikon

jalkaongelmat, Käypä hoito -suositus,
2009^. Siksi jokaisella terveydenhuol-
lon ammattilaisella tulee olla ym-
märrys diabeetikon jalkaongelmien
taustalla olevista tekijöistä ja riskeistä,
jotka lisäävät jalkahaavan syntymisen
todennäköisyyttä.

Diabeetikon Jalkaongelmien taustalla
ovat neuropatia ja valtimotauti, jotka
ovat seurausta hitaasti mutta varmas-

ti etenevästä sairaudesta, jollainen
diabetes on. Huono verensokeritasa-

paino, tupakointi ja alkoholin käyttö
edistävät sekä neuropatian että valti-
motaudin kehittymistä ja etenemistä.
Yleisimmin diabetekseen liittyvät au-
tonominen ja perifeerinen neuropatia
aiheuttaen tuntomuutoksia ja jalan
asentovirheitä. Alaraajojen neuropa-
tiassa jalkoihin kohdistuva paine sei-
soessa ja liikkuessa on virheellinen ja
aiheuttaa kuormitusta kohtiin, joihin
sitä ei normaalisti tule. Tämä näkyy
jalkapohjassa kovettumina, jo hyvin-
kin varhaisessa vaiheessa. Kovettumat

viittaavat aina lisääntyneeseen riskiin
jalkahaavan syntymiselle. Usein lau-
kaisevana tekijänä jalkahaavan synty-
miselle on mekaaninen tekijä, kuten
jalkineen aiheuttaman hiertymä tai
vierasesine kengässä. Neuropatian ai-
heuttama tuntopuutos jalassa aiheut-
taa ison riskin mekaanisen vaurion

syntyyn. (Diabeetikon Jalkaongelmat,
Käypä hoito -suositus, 2oog).

Jopa 50 % perifeerisistä neuropatioista
voi olla oireettomia, minkä seurauk-

sena diabeetikolle voi kehittyä jalka-
haava hyvinkin yllättäen. Käypä hoito

-suosituksen (2009/1 mukaan neuropa-
tian vähimmäisselvityksiin kuuluvat
jalkapohjan kosketustunnon tutkimi"
nen 10 g:n monofilamenttitutkimuk-
sella ja värinätunnon tutkiminen 128
Hz:n ääniraudalla, pinnetilojen rekis-
teröinti, kuten rannekanava- ja nilk-
kakanavaoireiden tunnistaminen sekä

jalkojen virheasentojen selvittely. Lää-
karin vastuulla on tehdä diagnoosi ja
sen pohjalta hoidon suunnittelu. Sen
sijaan diabeetikon jalkaongelmien ja
niiden riskien tunnistaminen kuuluu

kaikille terveydenhuollon ammatti-
laisille. Ammattilaisen tulee osata ha-

vainnoida ja huomioida jokaisen dia-
beetikon osalta kriittiset tekijät, jotka
lisäävät jalkaongelmien riskiä, jotta
ne voidaan tunnistaa varhaisessa vai-

heessa ja niiden kehittymistä ehkäistä
sekä hidastaa. Keskeiset toimenpiteet
diabeetikon jalkahaavojen ehkäisyssä
ovat säännöllinen jalkojen tutkimi-
nen, riskiluokituksen käyttö, potilas-
ohjaus, sopivien jalkineiden valinta ja
painealueiden kevennys. (Diabeetikon
jalkaongelmat, Käypä hoito -suositus,
2009/).

Tutki diabeetikon jalat, tunnista
riskit ja ohjaa omahoitoon

Terveydenhuollon ammattilaisen tu-
lee aina kohdatessaan diabetesta sai-

rastava kiinnittää huomio jalkoihin.
Hänen tulee osata tunnistaa jalkate-
rän pulssit, tunnustella jalkojen läm-
pötila ja huomioida niissä mahdolliset
puolierot. Voimakkaan punoituksen,
kuumotuksen ja turvotuksen jalkate-
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rässä pitää herättää huoli mahdollises-
ta Charcot n neuro-osteoartropatiasta,
johon liittyy jalkaterän keskiosan ra-
kenteellista muutosta ja lisääntynyttä
riskiä vaikeisiin jal ka haavoihin.

Diabeetikon jalkoja tutkittaessa on
tärkeää arvioida huolellisesti ihon

kunto, huomioiden jalkapöydän ja
säären ihon ohuus ja hilseily ja vas-
taavasti jalkapohjan kovettumat, jot-
ka kertovat väärästä kuormituksesta

seisoessa ja liikkuessa, ja jotka voivat
olla oire syntyneestä neuropatiasta.
Myös varpaanvälit tulee aina tarkistaa,
koska hautumat ja ihorikot varpaiden
väleissä ovat hyvin tavallinen portti
bakteereille ja siten riski infektiolle.
Mikäli diabeetikon jalkoja arvioitaes-
sa havainnot viittaavat neuropatiaan,
iskemiaan tai infektioon tai herää

huoli jalkojen osalta siitä, että kaik-
ki ei ole kunnossa, tulee välittömästi
konsultoida lääkäriä. Tärkeää on si-

säistää, että jos diabeetikolla on ollut
jalkahaava, niin hänen jalkoihinsa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota, sillä
diabeettinen jalkahaava uusiutuu jopa
puolella potilaista kahden vuoden
aikana. (Diabeetikon jalkaongelmat,
Käypä hoito -suositus, zoog).

Jalkojen tutkimiseen kannattaa yhdis"
tää myös arviointi omahoidosta. Dia-
beetikon kanssa yhdessä keskustellen
kannattaa käydä läpi tehdyt havainnot,
jolloin myös omahoitokäytännÖt tule-
vat esille. On tärkeää saada tietoa siitä,
miten usein diabeetikko pesee ja ras-
vaa jalkansa, miten diabeetikko tarkis-
taa jalkojensa ihon ja mitä havaintoja
hän itse on tehnyt jaloistaan. Jos Jalka-
terien ja säärien iho on kuiva Ja hilsei-
levä on hyvä pysäht/ä keskustelemaan
ihon rasvauksesta. Jos jalkapohjissa
on kovettumia, on hyvä saada tietoa,
miten diabeetikko hoitaa kovettumia.
Vieläkin aika tyypillistä on kovettumi-
en ohentaminen ahkeralla jalkaraspin
käytöllä. Tiedetään, että raspin käyttö
vain kiihdyttää kovettumien muodos-
tumista. Kovettumiahan ei kotikons-

tein saa poistaa, vaan niiden hoidosta
vastaa jalkaterapeutti. Kengät kannat-
taa myös tarkistaa yhdessä niin, että
diabeetikl<o itse tekee kenkiensä tar-

kistuksen ammattilaisen ohjaamana.
Tällöin hän osaa tehdä sen myös ko-

tona oleville kengille. Samoin sukkien
käyttö, oikea koko Ja hengittävä mate-
naali ovat asioita, joista on hyvä käydä
keskustelua.

Jokainen diabetesta sairastavan koh-
taaminen terveydenhuollossa on mah-
dollisuus tukea häntä omahoidossa ja
siksi ohjausosaaminen on terveyden-
huollon ammattilaiselle tärkeää. Ta-

voitteellinen, suunniteltu ja toistu-
va omahoidon ohjaus yhdistettynä
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin
todennäköisesti vähentää jalkaon-
gelmien syntymistä. Vaikka näyttö
potilasohjauksen vaikuttavuudesta
diabeetikon jalkahaavojen ehkäisyssä
ei ole vahvaa, suosittelee kansainväli-

nen diabeettisen Jalan asiantuntijatyö-
ryhmä (International Working Group
on the Diabetic Foot) potiiasohjausta,
Jossa tavoitteena diabetesta sairasta-

van tiedon lisääminen jalkahaavan
syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja jal-
kojen omahoitotaitojen vahvistami-
nen. (Bus ym. 2016)

Asenne - arvokkaat jalat

Ammattilainen viestii omalla toimin-

nallaan diabeetikolle Jalkojen tutki-
misen ja hoidon tärkeyttä. Jalat eivät
ole miellyttävin kehon osa käsitellä,
jolloin voi tulla kiusaus sivuuttaa jal-
kojen tutkiminen, etenkin jos diabee-
tikka itse piilottelee jalkojaan ja kokee
kiusallisena jalkojensa esittelemisen.
Tämän vuoksi ammatdlaisen aito kiin-

nostus Ja positiivinen asenne jalkojen
tutkimiseen on tärkeää. Siihen on va-

rattava riittävästi aikaa ja maltettava
odottaa, että diabeetikko riisuu jal-
kansa paljaaksi, sillä Jalkoja ei voi tu-
kia luotettavasti sukan läpi, olipa suk-
ka miten ohut tahansa. Valitettavasti

olen diabeetikl<ona usein kohdannut

tilanteen, jossa jalkani on tutkittu su-
kan läpi, tai jalkojen tutkiminen on
sivuutettu kysymyksellä: onko jaloissa
ollut ongelmia? Vastuu jalkojensa ti-
Iän arvioinnista siirtyy näin kokonaan
diabeetikolle, joka ei välttämättä itse
tunnista tuntopuutosta, ihon lämpÖ-
tilan poikkeavuutta tai osaa arvioida
kovettumia ja hiertymiä. Ammattilai-
sella on vastuu ja velvollisuus auttaa
diabeetilckoa jalkaongelmien ehkäi-
syssä ja varhaisessa tunnistamisessa.

Ammattilaisen positiivinen asenne jal-
kojen tutkimiseen ja hoitoon kannus-
taa diabeetikkoa toteuttamaan hyvää
jalkojen omahoitoa.

Haaste koulutukselle,
osaamisen päivittämiselle
ja uudistamiselle

Amniattilaisen osaamisen diabeetikon

Jalan riskitekijöiden tunnistamises-
sa ja omahoidon ohjaamisessa tulee
kuulua kaikkien terveydenhuollon
ammattilaisten perusosaamiseen ja
siksi sen tulisi sisältyä koulutukseen.
Tutkittua tietoa siitä, miten tämä osaa-

minen on sisällytetty opetussuunnitel-
miin, ei ole. Kartoittavaa tutkimusta

diabeteksen ehkäisyn ja hoidon sisäl-
loista opetussuunnitelmissa tarvittai-
siin, jotta koulutusta koskevia suosi-
tuksia voitaisiin laatia täsmennetysti.

Oppiminen ja osaamisen varmis-
taminen on jatkuvaa. Työelämässä
toimiville ammattilaisille on tärkeää

säännöllisesti päivittää Ja uudistaa
tietojaan diabeteksen ehkäisystä, hoi-
dosta ja siihen liittyvien komplikaa-
tioiden risldtekij öistä sekä niiden eh-
käisystä. Työnantajan tulee rakentaa
osaamisen varmistamisen tavat, joita

voivat olla esim. verl<I<o kurssi t, työ-
pajat, seminaarit, mentorointi sekä

työnkierto, jossa voidaan hyödyntää
vertaisoppimista.

Lääkehoidon osaamisen osalta olem-

me Suomessa osaamisen varmenta-

misessa ja jatkuvassa kehittämisessä
edistyneet hyvin. Koulutuksessa läa-
kehoidon osaaminen varmistetaan

useassa eri vaiheessa. Koulutuksessa

käytössä on lääkehoidon passi, johon
lääkehoidon osaamisen edistyminen
dokumentoidaan. Työelämässä laa-
kehoidon osaamista testaan säännöl-

lisesti. Näitä Jo kehitettyjä osaamisen
varmistamisen ja jatkuvan oppimisen
hyväksi havaittuja käytänteitä voitai-
siin soveltaa myös diabetesosaami-
seen.

Riittävästä ja ajantasaisesta osaami-
sesta vastuu on tietysti myös ammat-

tiilisellä itsellään. Oppiminen, vaikka
se tapahtuukin dialogissa, on kuiten-
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kin aina henkilökohtaista. Tärkeää

on ammattilaisen päivittää tietojaan
diabeetikon jalkaongelmien riskite-
kijöistä sekä niiden tunnistamisesta
ja ehkäisystä. Koottua luotettavaa
tietoa diabeetikoiden jalkaongelmien
ehkäisystä ja hoidosta on saatavilla
mm. terveys kirjastosta Diabeteksen
jalkaongelmat Ja niiden ehkäisy Lää-
kärikirja Duodecim 18.9.2019. (https-. /f
www.terveyskir)asto. fi/ten'eyskir}asto/
tk. koti?p_artikkeli=dlkoo768)

Vinkkinä alia oleva linkki erinomai-

seen kaavioon diabeetikon jalkojen
tutkimisesta ja tunnistettujen riskien
perusteella tehtävistä johtopäätöksis-
ta hoitoon liittyen. (Mishara ym. 2017).
https://www. bm}. com/content/bmj/
suppl/20ij/ii/i61bmj. j^o64.
Dd/chaso^igi6. wwi.pdf .
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