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Miksi hepatiitti hoidettaisiin korvaushoidossa?

• Parantaa päihdehoitoon ja hepatiittihoitoon sitoutumista

• Päihdepotilaalle vaikeaa mennä erikoissairaanhoitoon (ja terveyskeskukseenkin) 

• Uusi paikka ja henkilökunta

• Aikaisemmat huonot kokemukset ja ennakkoluulot puolin ja toisin

• Ei joustoa käyntiajoissa

• Toisilla potilailla kapasiteettia vain yhteen asiaan päivässä, korvaushoitolääkkeen haku 
yleensä ykkösprioriteetti ja samalla annettu hepatiittihoito onnistuu

• Jos halutaan estää C-hepatiitin leviämistä, pitää hoitaa myös ne potilaat, jotka eivät 
kykene asioimaan muualla ja joilla on enemmän riskikäyttöä kuin hyvin pärjäävillä

• Uudet tablettilääkkeet ovat turvallisia myös korvaushoitopotilailla sekä silloin, jos on 
oheiskäyttöä.
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Hepatiittihoidon haasteita

• Verikokeisiin meneminen monelle vaikeaa, vaatii muistuttelua ja kannustusta

• Huonot suonet

• Huonot kokemukset terveydenhuollosta

• Vertaisten huonot kokemukset aiemmista hoidoista

• Lähetteen saaminen laboratoriokokeisiin ja hoitoarvioon usein vaikeaa

• Kriteerit ja menettelytavat eivät hyvin tiedossa terveyskeskuksissa

• Hepatiittistrategian mukaisesti hoidettavia tulossa lisää ja he ovat eri ryhmä kuin 
aiemmin esh:ssa hoidetut, hyvin pärjäävät korvaushoitopotilaat.
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HCV-hoitopilotti

• Tavoite: luoda hoitomalli, jossa C-hepatiitin hoito on integroitu korvaushoitoon

• Tavoitteena on mahdollistaa testaus ja hoito kokonaisuudessaan omalla klinikalla

• Potilaat: A-klinikka Oy:n korvaushoitopotilaita Espoossa ja Helsingissä

• S-HCVNh0 tulos: 120 potilasta

• Negatiivinen 25 %, positiivinen 75 %

• GT 1: 32 %

• GT 2: 7 %

• GT 3: 61 %
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Tuloksia: potilaat

• Potilaat ovat hyvin kiinnostuneita terveydestään
• Laboratoriovastaukset, tyypitystiedot kiinnostavat

• Lieviä sivuvaikutuksia: päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä, ihottumaa

• Hoidon läpikäyneillä motivaatio itsensä hoitoon muutenkin kasvanut
• Oheiskäyttö vähentynyt, vointi parantunut, välipäivät vähentyneet

• Maksa-arvot parantuneet jo 2-3 viikon kontrollissa

• Tyytyväisyys hepatiittihoitoon 
• Ei keskeytyksiä, kaikki suosittelevat hoitoon hakeutumista muillekin

• Psykososiaalisen tuen tarve
• Tärkeää saada puhua tutulle hoitajalle muutama sana sivuvaikutuksista

• Erillisiä ryhmiä tai pitempiä vastaanottoja ei kaivattu

7



Kokemuksia: korvaushoidon työntekijät

• Lisätyötä teettää, mutta palkitsevaa

• Kustannukset ja hoitajien ajankäyttö pitäisi huomioida

• Näytteenoton järjestäminen on ollut haastavinta

• Potilaiden saaminen verikokeisiin vaikeaa, vaikka se tapahtuu omalla klinikalla silloin, kun 
potilas siellä muutenkin asioi

• Jos verikokeet otetaan klinikalla, tarvitaan laboratorio-osaamista, suunnittelua ja aikaa myös 
näytteiden esikäsittelyyn

• Verinäytteiden otto huonoista suonista vaatii erityisosaamista (avoneulat, vaihtoehtoiset 
suonet, veriputkien määrän optimointi)

• Sormenpäänäytteet onnistuvat helpommin ja vähemmällä työmäärällä

• Potilaat tulevat varmasti hoidetuiksi eivätkä tipu matkalla tai ennen kuin edes menevät 
erikoissairaanhoitoon
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C-hepatiitin hoitopolku korvaushoidossa, ideaali

• Päihdeklinikalla seulonta ja kaikki kontrollilaboratoriokokeet sormenpäänäytteistä

• Perustapaukset hoidetaan päihdeklinikalla, josta lääkkeenjako sovitusti päivittäin tai ad
viikoittain
• Lääkkeenjako klinikalta, tuki ja voinnin seuranta sopii hyvin hoidon rakenteisiin

• Infektiolääkärin/gastroenterologin konsultaatiomahdollisuus koko hoitoprosessin aikana

• Esh hoitaa erityistä osaamista ja seurantaa vaativat potilaat
• Vaikea maksavaurio

• Vaikea munuaisvaurio

• Hankalat perussairaudet

• Jatkuvaa koulutusta, kuinka (re)infektio voidaan estää

• Mahdollisuus uusintatesteihin ja uuteen hoitoon tarvittaessa
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Kiitos!
margareeta.hakkinen@a-klinikka.fi
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