
Suomen Lääkäri lehti  48/2008 vsk 634184

KESKUSTELUA

Raimo K.R. Salokangas ja
joukko muita psykiatrian
kouluttajia toteavat Lääkäri-
lehdessä 47/2008 (s. 4078),
että psykiatrian erikoisalojen
koulutusta on syytä uudistaa.
Puheenvuoro kumpuaa sel-
västi Puolijoen ja Tuulosen
selvityshenkilöinä tekemästä
arviointiraportista (1) ja siinä
esitetyistä sisätautien ja ki-
rurgian erikoislääkärikoulu-
tusta koskevista uudistuseh-
dotuksista. Selvityshenkilöi-
den mukaan maan palvelujär-
jestelmän tarpeisiin tulisi
kouluttaa ”yleissisämedisii-
nareita” ja ”yleiskirurgeja”,
jotka sitten halutessaan voisi-
vat jatkaa koulutustaan sup-
peille erikoisaloille.

Salokankaan ym. esitys
”yleispsykiatrien” koulutta-
misesta saattaa psykiatrian
ulkopuolelta katsottuna vai-
kuttaa hyvältä ja käyttökel-
poiselta, mutta sitä se valitet-
tavasti ei ole. Puolijoen ja
Tuulosen ehdotuksessa sisä-

Psykiatrian erikoisaloja tarvitaan kaksi 

medisiinarit ja yleiskirurgit
hoitaisivat aikuisia ihmisiä,
mutta Salokankaan ym. ehdo-
tuksen mukaan yleispsykiat-
rien vastuulle tulisivat kai-
kenikäiset – leikki-ikäisistä
vanhuksiin. Esitys muistut-
taa historiallista käytäntöä –
aikaa ennen varsinaista las-
tentautien erikoisalaa – jol-
loin sisätautilääkärit hoitivat
myös lapsia. Nykyään tuskin
kukaan voisi edes ajatella, et-
tä lastentautien ja sisätautien
erikoisaloilla olisi yhteinen
koulutusrunko, josta sitten
eriydyttäisiin hoitamaan lap-
sia ja aikuisia.

Kehityksellinen näkökulma
sitoo lapsuuden ja nuoruuden
yhteen, minkä seurauksena
kansainvälisen käytännön
mukainen yhdistetty lasten-
ja nuorisopsykiatrian erikois-
ala on looginen, tarkoituksen-
mukainen ja tarpeellinen rat-
kaisu. Jos erillinen nuoriso-
psykiatrian erikoisala voisi
taata jonkun erityishyödyn,

niin lastenpsykiatria ja nuori-
sopsykiatria olisi erotettu toi-
sistaan myös muissa maissa
eikä ainoastaan Suomessa.
Aikuispsykiatriaan voidaan
perustaa lisäkoulutusohjel-
mat vanhuspsykiatriaan ja oi-
keuspsykiatriaan. Tällaisessa
ratkaisussa psykiatrian eri-
koisalojen lukumäärä jää
kahteen.

Kun lasten- ja nuorisopsy-
kiatrian erikoisala vakiinnu-
tettiin Euroopassa (European
Union of Medical Specialists,
UEMS), olennaisen tärkeänä
pidettiin paitsi sitä, että eri-
koisalan olemassaolo sinänsä
korostaa lasten ja nuorten
asemaa, myös lasten ja nuor-
ten oikeutta saada ikävai-
heensa mukaisia ja heille so-
veltuvia psykiatrisia palvelui-
ta. Salokankaan ja muiden nä-
kökulma on näennäisestä en-
nakkoluulottomuudestaan
huolimatta kovin aikuiskes-
keinen.  �
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Sisätautien ja infektiosai-
rauksien erikoislääkäri Juha-
ni Murros huomautti Lääkäri-
lehdessä  27–31/2008 (s. 2407),
että KTL:n antama suositus
rabiesrokotuksista on 20 vuo-
den takaa. Vaikka rokotusten

Rabiesrokotuksista annettavaa
suositusta päivitetään parhaillaan

(pre-exposure) antoaikataulu
Rokottajan käsikirjan suosi-
tuksissa ei ole muuttunut, on
päivityksiä toki tehty useita
kertoja 20 vuoden aikana ja
tehdään nyt parasta aikaa.
Olemassa oleva KTL:n ennal-
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taehkäisevä rokotussuositus
(0, 1 ja 12 kk) soveltuu parhai-
ten pidempiaikaista suojaa
rabiesta vastaan tarvitseville
(esim. työssään rabiesviruk-
selle altistuvat, eläinlääkärit,
riistantutkijat, kehitysapu-
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LT Varpu Ranta käsitteli pre-
menstruaalioireyhtymää kat-
sauksessaan Lääkärilehdessä
45/2008 (s. 3873–8). Muuten
ansiokkaasta katsauksesta
oli jäänyt pois yksi tehokas
kuukautisia edeltävän rinto-
jen aristuksen hoitovaihtoeh-
to, antiestrogeeni toremifee-
ni. 

Annoimme 62:lle hankalas-
ta kuukautisia edeltävästä
rintojen aristuksesta kärsi-
välle potilaalle joko toremi-

Toremifeeni tehoaa kuukautisia
edeltävään rintojen aristukseen

feenia 20 mg päivässä tai lu-
metta kierron 15. päivästä
seuraavaan kuukautisvuo-
toon (1,2). Tutkimus oli tyypil-
tään satunnaistettu, lume-
kontrolloitu, kaksoissokkou-
tettu ja vaihtovuoroinen. Vaik-
ka lumekin vähensi oireita
jonkin verran (26 %), toremi-
feeni oli merkitsevästi tehok-
kaampi, eli oireet vähenivät
toremifeenikiertojen aikana
64 %. Toremifeeni oli hyvin
siedetty, eikä sivuvaikutuksis-

sa ollut eroa toremifeenin ja
lumeen välillä. 

Koska katsauksessa rinto-
jen aristuksen hoidoksi suosi-
teltu bromokriptiini tunne-
tusti aiheuttaa sivuvaikutuk-
sia, kuten pahoinvointia ja
huimausta, pidämme toremi-
feenia bromokriptiinille var-
teen otettavana vaihtoehtona
kuukautisia edeltävän rinto-
jen aristuksen hoidossa.   �
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työntekijät). Rabies-rokotet-
tujen vasta-ainetutkimuksis-
sa, myös KTL:ssa tehdyissä,
on todettu rabiesvasta-ainei-
den tason nousevan suojaa-
valle tasolle terveillä ihmisil-
lä jo kahden rokoteannoksen
jälkeen. Vasta-ainetasot las-
kevat rokotussarjan jälkeen,
joten työssään jatkuvasti ra-
biekselle altistuvien henki-
löiden vasta-ainesuoja on
syytä mitata säännöllisin vä-
liajoin (esim. vuosittain) te-
hosterokotustarpeen määrit-
tämiseksi. 

Lyhyelle lomamatkalle läh-
teville rabiessuojaus on erit-
täin harvoin tarpeellista. Tär-
keintä on kehottaa matkaili-
jaa välttämään kaikkea kos-
ketusta villieläimiin ja tunte-
mattomiin kotieläimiin, sekä
mahdollisen altistuksen (pu-
rema tai limakalvojen nuole-

minen) jälkeen välittömästi
puhdistamaan haava huolelli-
sesti sekä mahdollisimman
pian hakeutumaan hoitoon
mielellään erikoistuneelle ra-
bies- tai puremaklinikalle.
Mikäli matkailijan kuitenkin
katsotaan tarvitsevan ennal-
taehkäisevää rabiesrokotus-
sarjaa, voidaan se antaa roko-
tevalmistajan ja WHO:n suo-
sittelemalla aikataululla päi-
vinä 0, 7, 21 tai 28. Tämä vaih-
toehto on lisätty sekä KTL:n
Matkailijan terveysoppaan
että Rokottajan käsikirjan
sähköisten versioiden roko-
tussuosituksiin.

Aiemmin suositeltiin im-
munoglobuliinin antamista
ennaltaehkäisevän rokotus-
sarjan saaneelle, jos purema
oli kasvojen, kaulan tai sor-
menpäiden alueella tai jos
muilla alueilla oli useita pu-

remia. Tämän katsottiin ole-
van erityinen varotoimenpide
tilanteessa, jolloin vasta-ai-
netasot voivat olla hyvin ma-
talalla esim. rokotuksista ku-
luneen pitkän ajan vuoksi.
Samanaikaisesti rokotteen
kanssa annettu immunoglo-
buliini saattaa hidastaa vas-
ta-ainemuodostusta. Sen an-
tamista ei katsota nykyisin
tarpeelliseksi, vaan ennalta-
ehkäisevän tai altistuksen
jälkeisen rokotesarjan saa-
neille riittää kahden tehoste-
rokoteannoksen antaminen
päivinä 0 ja 3. Suositukset on
(KTL:n Matkailijan terveysop-
paassa jo aiemmin ja Rokot-
tajan käsikirjassa sähköisis-
sä versioissa nyt) muutettu
tältä osin yhdenmukaisiksi
CDC:n ja WHO:n suositusten
kanssa.  �


