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Päihdelääkäri Juha Oksanen kääri hihat ja sai ison
laivan kääntymään Kymenlaaksossa: ”Minä vain tein”
27.9.2020 08:00 PÄIHTEET JA RIIPPUVUUDET TYÖELÄMÄ

Juha Oksanen toteutti visionsa ja käänsi Kymenlaakson kurssin selvästi parempaan päin.
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Suomessakin olisi toimiva
omalääkärimalli, jos
työmarkkinaosapuolet eivät olisi
törttöilleet – ”Täysi katastrofi”
7.10.2020 | päivitetty 7.10. 12:30 SOTE

Näytä kaikki teeman sisällöt

Hyvä malli. – Uskon, että päihdelääkärit olisivat hoitaneet C-hepatiittia yhtä menestyksekkäästi
muuallakin Suomessa, jos heille olisi annettu valtakirja siihen, Juha Oksanen sanoo. JUKKA KOSKINEN

MUITA AIHEEN PÄIHTEET JA RIIPPUVUUDET JUTTUJA

Läpimurto: Ensi kertaa
koskaan selvitettiin
mekanismi, jolla
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huumeet sitoutuvat
aivoreseptoreihin
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Päihteet ja riippuvuudet

Tupakointi aiheuttaa
tappavan
aivoverenvuodon –
”Löydös on
historiallinen ja
erittäin merkittävä”

17.9.2020 Tutkimus

Juha Oksanen
* Päihdelääkäri Kymenlaakson
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä Kymsotessa. Vastaa
korvaushoidosta Kotkassa,
Kouvolassa ja Haminassa.

* Toiminut aiemmin päihdelääkärinä
Oulussa ja Helsingissä, jonka jälkeen
työskenteli kuusi vuotta Porvoossa
psykiatrian poliklinikalla ennen
siirtymistään Kymenlaaksoon.

* Harrastaa ruoanlaittoa. "Kokkaan
päivittäin. Olin töissä ravintolan
keittiössä useampia vuosia ennen
lääketieteen opintoja. Teen mitä vain
puolisoni Elina tilaa."

"Tappaa eivät tohdi ja tiineeksi eivät saa." Presidentti Urho Kekkosen
lausahdus tulee mieleen, kun kuuntelee päihdelääkäri Juha Oksasen
vankkaa päättäväisyyttä. Kotkan korvaushoitopoliklinikan jokaiselta 130
potilaalta testattiin C-hepatiittiviruksen aktiivisuus. Potilaista 70 oli
hoidon tarpeessa, ja tartunta saatiin nitistettyä kolmen kuukauden
lääkekuurilla.

Oksanen teki sen, mistä muut puhuvat. Miten hän sai tämän aikaan?

– Minä vain tein.

Täysin omin päin Oksanen ei toki toiminut. Ensinnäkin projektille
tarvittiin maksaja, Kotkan kaupunki ja myöhemmin Kymsote, ja
toisekseen tarvittiin tiimi, joka tekee käytännön työn.

Maksajan sai vakuutettua painavilla talousperusteilla.

– Yhden C-hepatiittitartunnan hoitaminen maksaa alle 5 000 euroa. Se
on merkittävästi edullisempaa, kuin viruksen aiheuttamien
maksavaurioiden hoito. Hoitamaton hepatiitti maksaa 30 000 euroa,
sadan ihmisen kohdalla summa nousee siis miljooniin.

K Y M E N L A A K S O S S A  C-hepatiittia oli vuoden 2018 alussa noin 800
henkilöllä – suhteellisesti eniten koko Suomessa. Heistä on saatu tähän
mennessä hoidettua yli 200.

– Vain kaksi henkilöä on saanut tartunnan uudelleen. Kun viruksen kiertoa
saadaan hillittyä hoitamalla tartuntoja, uusien tartuntojen määrä laskee.
Korvaushoidon asiakaskuntahan on melko paikkauskollista ja liikkuu
omassa porukassaan.

Matalan kynnyksen hepatiittihoitoa on laajennettu
neulanvaihtopisteisiin. Aktiivisesti suonensisäisiä huumeita käyttävien
hoito on vaikeampaa, mutta tavoitteena on hävittää C-hepatiitti
Kymenlaaksosta muutamassa vuodessa.

En tiedä, mikä lääketieteessä olisi yhtä helppoa.

PÄ I H D E L Ä Ä K E T I E T E E N  yhdistys valitsi keväällä Juha Oksasen Vuoden
päihdelääkäriksi. Hän toteaa vain pokkaavansa kukat, käytännön työn
poliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä tekee henkilökunta, jota hän
suuresti arvostaa. Infektiolääkäri Risto Pietikäinen toimii Oksaselle
hyvänä "taisteluparina".

Oksanen kiittää Kymenlaakson päättäjiä luvasta tarttua viruksen
eliminoimiseen. Hepatiitin hoito on tartuntalain mukainen tehtävä, mutta
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen kitka jarruttaa
työtä monin paikoin.

Uusia C-hepatiittitartuntoja rekisteröidään
Suomessa vuosittain noin 1 200, viruksen
kantajia arvioidaan olevan 22 000. C-
hepatiitti pyritään hävittämään Suomessa
vuoteen 2030 mennessä.

Oksasen jämerästi pystyttämä kuvio olisi
helposti toistettavissa kaikilla
korvaushoitopoliklinikoilla.

– Tarvitaan vain yksi laboratoriokoe, johon
potilaat kokemuksemme mukaan hyvin
suostuvat, samoin lääkehoitoon. Lääkitys
tehoaa kaikkiin virustyyppeihin, on selkeä
toteuttaa, eikä siinä ei ole haittavaikutuksia.
En tiedä, mikä lääketieteessä olisi yhtä
helppoa.

Korvaushoitopolin asiakkaista neljäsosalla on
tarkkaavaisuuden häiriö.

O K S A N E N  O N  vuoden alusta vastannut Kotkan lisäksi myös Kouvolan ja
Haminan korvaushoitotoiminnasta, potilaita hänellä on tällä hetkellä noin
300. Koronavirus epidemia sai hänet nopeuttamaan siirtymistä
buprenorfiinihoidon uudenlaiseen toteuttamistapaan niin, että
lähikontakteja tarvitaan harvemmin.

– Siirryimme poliklinikoilla injektiohoitoon, meiltä ei siis myöskään enää
lähde yhtään tablettia ulos. Korvaushoitoon pääsee myös huomattavasti
aiempaa nopeammin, jopa parissa viikossa vuosien tai kuukausien sijaan,
jos potilaalla on riippuvuutta usean vuoden ajalta.

– Hoidettavien määrä kasvoi selvästi, kun buprenorfiini väheni kadulla,
Oksanen lisää.

KO R VA U S H O I D O N  kehittämisen lisäksi Oksanen tuntee vahvaa
ammatillista vetoa tarkkaavaisuushäiriöiden tunnistamiseen ja hoitoon.

– Korvaushoitopolin asiakkaista neljäsosalla on tarkkaavaisuuden häiriö,
joka on aiheuttanut heille ongelmia jo varhaisessa vaiheessa. He
tarvitsevat hoitoa yhtä lailla kuin muutkin.

Oksanen suhtautuu työhönsä vakavasti, intohimoisesti ja realistisesti.
Kymenlaakson korvaushoitolääkärinä hän on päättänyt tarttua oikeisiin
asioihin ja toteuttaa niitä järjestelmällisesti.

– Yksittäinen lääkäri saa harvoin toteuttaa visioitaan. Nyt on kerrankin
mahdollisuus, jonka aion myös käyttää.
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Jaana Ahlblad

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta
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Laumasuoja tukkii viruksen kulkureitit – ilman
rokotetta laumasuojan hinta on kova
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SUOSITUIMMAT

Puolukka yllätti tutkijat –
”Puolukasta saatiin
kertakaikkisen kiinnostava
efekti!”

24.12.2019 SISÄTAUDIT

Influenssarokotus ei
kiinnosta, vaikka
koronaepidemia kiihtyy –
”Kyselyn tulos herättää
huolta”

8.10. 17:00 ROKOTTEET

Suomessa 296 uutta
koronatartuntaa –
”Tilanne varsin
huolestuttava”

8.10. 14:45

TERVEYDENHUOLTO

Miksi Koronavilkku
varoittaa, mutta kun
varoituksen avaa, se
katoaa? Entä mitä
Koronavilkun lokitiedoista
voi päätellä? THL:n
tietohallintajohtaja Aleksi
Yrttiaho vastaa

6.10.2020 KORONAVIRUS

Näytä lisää

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ Janssen

Immuunivälitteisten
tulehdussairauksien
hoidossa edelleen
kehitettävää

28.9.2020

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ Health Capital Helsinki

Pandemia potkaisi
terveydenhuollon
digiloikkaan – uusi
kasvumahdollisuus
Suomelle

17.8.2020

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ Janssen

Hoitamattomuuden hinta
on korkea

8.6.2020

Uusi sote-laskelma:
Maakunnat haukkaavat yli 13
prosenttiyksikköä
kuntaverosta – Jääkö
kunnille varaa hoitaa
tehtäviään?

6.10.2020 SOTE-JÄRJESTELMÄ

Pormestari Jan Vapaavuori:
"Sote-uudistus on tämän
aikakauden massiivisin virhe
Suomessa – olisi
demokratian irvikuva, jos se
runnottaisiin läpi”

5.10.2020 SOTE-UUDISTUS

Huomisen sosiaali- ja
terveydenhuoltoa luodaan
Tampereella –
Ammattikorkea perusti
testiympäristöksi Sote
Virtual Labin
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