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ENGLISH SUMMARY

How to estimate the total risk of
arterial diseases and how should
we explain it to patients ?
Several alternatives exist for assessment of the risk of cardiovascular diseases. The risk can be
defined as the risk of developing cardiovascular disease or the risk of dying of it. Comparison can be
made with low risk individuals of the same age and gender, or with individuals of average risk in the
population. All methods are helpful when explaining the meaning of cardiovascular risk to the patient.
In Finland two methods are used today: the SCORE system introduced by the European Society of
Cardiology, and the FINRISKI calculator, which is based on data from the Finnish population only.

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta
diabeteksen hoidossa
Liikennevalo: Keltainen
Vaikuttavuus: Laitteen käyttö verensokerin omaseurannassa ei useimmissa tutkimuksissa parantanut
glykosyloituneen hemoglobiinin (HbA1c) tasoa. Osa tutkimuksista oli pieniä ja heikkolaatuisia.
Turvallisuus: Reaaliaikaisen laitteen käyttöön voi liittyä hypoglykemian riski, jos potilas ei noudata
hoito-ohjeita.
Kustannukset: Jatkuvatoimisen glukoosin seurantalaitteen hinta on noin 2 000 euroa. Laitteen käyttöikä
on vuosia. Lisäksi tarvitaan vuosittain uusittava 390 euron hintainen siirtolaite ja 39 euron hintainen,
noin 3 vrk toimiva ihon alle pistettävä pienineulainen sensori. Kolmen vuorokauden mittausjakson
lisäkustannus on 42,50 euroa.

HALO-katsauksissa
arvioidaan uusia
terveydenhuollon
menetelmiä.
HALO-neuvottelukunta
antaa katsausten
perusteella liikennevaloin
koodattuja suosituksia
käyttöönotosta.
Suositukset julkaistaan
Lääkärilehdessä.

Kliininen suositus: Tutkimusnäyttö on ristiriitaista eikä tue laitteen pitkäaikaista käyttöä diabetesta
sairastavan verensokeritason seurannassa. Lyhytaikaisessa käytössä voi olla apuväline verensokerin
poikkeavan vuorokausivaihtelun tunnistamisessa ja potilasohjauksessa.

Liikennevalo määritetään
vaikuttavuuden,
turvallisuuden ja
kustannusten mukaan.

Rajoitukset: Laitetta käyttävien lääkäreiden ja hoitajien täytyy olla perehtyneitä diabeteksen hoitoon ja
laitteen toimintaan. Potilaan on hallittava diabeteksen itsehoito ja osattava laitteen käyttö.

Vihreä = käytä,
keltainen = käytä tietoa
keräten,
punainen = älä käytä.

Työnjako: Laitetta on syytä käyttää vain diabetespoliklinikoiden valvonnassa.
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