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TERVEYS NAISTEN KEUHKOSYÖPÄ YLEISTYY
Tuoreen arvion mukaan noin 1,3 miljoonaa eurooppalaista menehtyy syöpään 
tämän vuoden aikana. Kaikkiaan syöpäkuolleisuus on kuitenkin laskusuunnassa. 
Monet syövät ovat vähentymässä, mutta naisten keuhkosyövät sen sijaan ovat 
yleistymässä.

Kansainvälisen tutki-
muksen mukaan kirop-
raktiikalla hoidetut, 
työperäisestä selkäki-
vusta kärsineet potilaat 
palasivat takaisin työ-
elämään fysioterapiaa 
ja lääkehoitoa saaneita 
varmemmin.

Tutkimuksessa seurattiin 
894:ää työperäisestä alasel-
käkivusta kärsivää potilasta 
yli vuoden ajan.

Lahdessa toimivan lääkä-
rikeskus Mehiläisen vastaa-
va lääkäri, LL Mika Liuk-
konen ei tyrmää tutkimuk-
sen tuloksia.

– Manipulatiiviset hoidot 
sekä omaehtoinen lihaskun-
toharjoittelu toimivat var-
masti hyvin rasituksesta ja 
huonosta työergonomiasta 
johtuviin selän kiputiloihin. 
Jos selkäkipupotilas hoitaa 
vaivaansa auktorisoidun 
fysioterapeutin tai kirop-
raktikon luona, tämä osaa 
tehdä pätevän diagnoosin ja 
ohjata asiakkaansa tarvitta-

essa eteenpäin. Esimerkiksi 
välilevytyrä vaatii yleensä 
tarkempia kliinisiä ja ra-
diologisia tutkimuksia sekä 
lääkärin tekemän hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman. 
Liukkonen sanoo.

Liukkosen mukaan lää-
kärin työkalupakkiin kuu-
luvat kliinisen tutkimuksen 
lisäksi kivun oireenmukai-
nen lääkehoito sekä erilaiset 
kuvantamismenetelmät.

– Useimmiten akuutti 
selkäkipu helpottaa vii-
kossa tai parissa levolla ja 
särkylääkkeillä. Sen jälkeen 
tulisi pohtia, miten kivun 
uusiutuminen olisi ennal-
taehkäistävissä. Yleensä 
suurimmat kehityksen koh-
teet löytyvät potilaan keski-
vartalon lihaskunnosta tai 
kehon anatomiasta, jonka 
takia selkäranka ja etenkin 
sen välilevyt aiheuttavat 
toistuvia kiputiloja. Vaka-
vammissa oireissa tehdään 
lisätutkimuksia ongelman 
selvittämiseksi.

Laajat hoitokeinot
Staattisen työn aiheutta-
mat kivut, säryt ja tuki- ja 
liikuntaelinvaivat ovat 

toiseksi yleisin syy työ-
paikkalääkärillä käyntiin. 
Samojen vaivojen takia ha-
keudutaan myös kiroprak-
tikon vastaanotolle. Lah-
den Kiropraktiikka Oy:n 
yrittäjän, fysioterapeutti ja 
kiropraktikko Sami Kelan 
vastaanotolta haetaan apua 
esimerkiksi akuuttiin tai 
krooniseenkin selkäkipuun, 
päänsärkyyn, migreeniin, 
iskiasvaivaan tai raajojen 
puutumisongelmiin. 

Aiempaa fysioterapeutin 
koulutustaan Kela luonneh-
tii oireenmukaiseen hoitoon 
painottuvaksi, diagnostisten 
menetelmien ja hoitokeino-
jen valikoimalta kiroprak-
tiikkaa suppeammaksi hoi-
tomuodoksi.

– Sekä fysioterapia että 
kiropraktiikka tähtäävät 
samaan asiaan ja pyrkivät 
akuutissa tilanteessa hoita-
maan potilaan kivuttomak-
si. Molemmat ovat myös 
kokonaisvaltaisia hoitomuo-
toja. Kiropraktikoilla on 
kuitenkin käytettävissään 
huomattavasti laajempi 
valikoima erilaisia testi- ja 
hoitomuotoja.

Lääkehoidon kiropraktik-
ko Kela näkee tarpeelliseksi 
selkäkivun hoidossa vain, 
jos kipu on niin lamaan-
nuttavaa, että ilman sitä ei 
pääse liikkeelle.

– Kipulääke ja sairauslo-
ma eivät poista ongelmaa, 
jonka takia kipu on synty-
nyt. Jos mikään ei muutu, 
kipu iskee ennen pitkää uu-
delleen.

Kiropraktiikka 
AUTTAA  
PARHAITEN
Lääkehoitoa, fysioterapiaa ja  
kiropraktiikkaa vertailtaessa  
työperäisistä selkäkivuista  
kuntoutui parhaiten takaisin  
työelämään kiropraktiikan avulla.

TARU SCHRODERUS
KUVAT

JANI  MAHKONEN

SÄÄNNÖLLISESTI
Salli Nikula käy kiropraktikolla säännöllisesti.

HELPOTUS
Selkävaivat alkoivat helpottaa jo ensimmäisen käyntikerran jälkeen.

”Kipulääke ja 
sairausloma  
eivät poista 
ongelmaa.”

SAMI KELA
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PULSKA LAPSI SYÖ USEIN SURUUNSA
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ylipainoiset lapset syövät  
normaalipainoisia lapsia enemmän ollessaan huolestuneita,  
ärtyneitä, levottomia tai mielekkään tekemisen puutteessa.  
Yli puolet vanhemmista ei tunnistanut lapsensa ylipainoa.

ENNENAIKAISUUDESSA ON RISKEJÄ
Hyvin ennenaikaisena syntyvät keskoset ovat monille sairauksille 
alttiita, mutta myös vähäiseen ennenaikaisuuteen voi liittyä haittoja. 
Brittitutkimuksen mukaan jopa raskausviikoilla 37–38 syntyville 
kehittyy muita enemmän astmaa ja siihen viittaavia oireita.

Selkäkivut alkoivat 
piinata lahtelaisen Salli 
Nikulan elämää vuoden 
2008 lokakuussa.

Ristiselässä tuntuneen 
toistuvan kivun takia se-
lästä otettiin röntgenkuva, 
jossa näkyi välilevyn pullis-
tuma ja nikamasiirtymiä. 
Lisäksi toiseksi alimmasta 
selkänikamasta puuttuu vä-
lilevy kokonaan.

– Luultavasti selkäkipuni 
aiheutuivat huonosta työ-
ergonomiasta ja fyysisesti 
raskaasta työstä, jossa oli 
paljon nostelua ja kierto-
liikkeitä, hän arvelee.

Työterveyslääkäriltä Ni-
kula sai sairauslomaa ja tu-
lehduskipulääkkeitä, mutta 
niistä ei ollut apua. Kivut 
jatkuivat, ja pahimmillaan 
iskiastyyppinen kipu oli 

 » ”Lähdin kivuttomampana kuin aikoihin”

KIROPRAKTIIKALLA HOIDETAAN  
KAIKENIKÄISIÄ

n Kiropraktiikka on erikoistunut tuki- ja liikunta-
elimistön sekä hermoston toimintahäiriöiden  
korjaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen.
n Kiropraktiikalla hoidetaan paljon kaikenikäisiä 
selkäkivuista, niskakivuista, migreenistä, puutu-
misesta ja huimauksesta kärsiviä potilaita.
n Kiropraktiikka on tällä hetkellä maailman 
nopeimmin kasvava lääkkeetön hoitomuoto ja  
maailman kolmanneksi suurin terveydenhuollon ala.

FYSIOTERAPIA ETSII  
TOIMINTAHÄIRIÖTÄ

n Fysioterapian keskeisenä kiinnostuksen kohteena 
on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ja näiden 
suhde yksilön toimintaan sekä erityisesti toiminnan 
heikkeneminen ja häiriö.
n Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liik-
kumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen 
toimintaympäristössään.
n Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toi-
mintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeutti-
nen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia 
sekä apuvälinepalvelut.

LÄÄKEHOITOA SUOSITELLAAN  
VAIN AKUUTTIIN KIPUUN

n Käypä hoito -suositusten mukaan akuuttia sel-
käkipua hoidetaan levolla sekä parasetamolilla ja 

erilaisilla tulehduski-
pulääkkeillä.
n Akuutin vaiheen 
jälkeen potilaille 
suositellaan  

kevyttä liikuntaa 
sekä selkänikamien  

käsittelyä eli  
manipulaatiohoitoja.
n Ohjeissa koroste-
taan, että selkäkipu 
on tavallista ja että 

siitä toipumien 
vie yleensä  
vain päiviä, 
enintään  
joitakin  
viikkoja.

n Kansainvälisen tutkimuksen (Health Main-

tenance Care in Work-Related LBP and Its 

Association With Disability Recurrence) 

mukaan perinteisellä lääkehoidolla hoidetuilla 

selkäkipupotilailla 
oli 60 prosentin 
todennäköisyys 
pysyä työkyvyttö-
minä verrattuna 
kiropraktiikalla 
hoidettuihin  
potilaisiin.
n Fysioterapialla 
hoidetuilla potilail-
la selkäongelmien 
uusiutumisriski oli 
kaksinkertainen 
kiropraktiikkaan 
verrattuna. 
n Tutkimuksessa 
seurattiin 894:ää 
työperäisestä 
alaselkäkivusta 
kärsivää potilasta 
yli vuoden ajan.

Mikä tutkimus?

niin rajua, ettei hän pys-
tynyt lainkaan istumaan. 
Kävellessä kipu tuntui joka 
askeleella.

– Sattumalta kylässä poi-
kennut tuttavamme suosit-
teli minulle kiropraktiikkaa, 
josta en ollut ennen kuullut-
kaan. Varasin ajan saman 
tien. Jo ensimmäisen kerran 
jälkeen lähdin täältä kivut-
tomampana kuin aikoihin.

Nykyisin Nikula käy ki-
ropraktikolla kerran viikos-
sa, sillä hän näkee säännöl-
lisen itsehoidon investointi-
na omaan hyvinvointiinsa. 
Hän harrastaa myös aktii-
visesti liikuntaa ja käy nor-
maalisti töissä.

– En juo, polta tai käy 
ravintoloissa. Satsaan mie-
luummin omaan terveytee-
ni kuin sairauden hoitoon.
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HOIDOSSA
Salli Nikula saa apua selkävaivoihinsa 
Sami Kelan vastaanotolla.
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