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PÄÄKIRJOITUS

Apteekkien korvaamaton 
apu astmaohjelmalle ja  
allergiaohjelmalle

 K ansallinen astmaohjelma vuosi-
na 1994–2004 oli merkkipaalu, jo-
ka muutti syvällisesti astman hoi-
don periaatteita ensin Suomessa ja 
sitten maailmalla. Apteekit tulivat 
ohjelmaan mukaan jo varhaises-

sa vaiheessa vuonna 1997 ja olivat hyvin motivoitu-
neita tekemään oman osuutensa. Terveydenhuollon 
toimijoiden osaamista vahvistettiin pitkäjänteisen 
koulutuksen avulla, josta vastasi Filha (Finnish Lung 
Health Association, ent. Tuberkuloosin Vastustamis-
yhdistys). 

Tehokkaan lääkejakelun lisäksi apteekkien piti 
huolehtia ainakin kolmesta asiasta: 1) potilas ymmär-
si keuhkoputkia avaavan (inhaloitava β2-agnonisti) ja 
astmatulehdusta hoitavan lääkkeen (inhaloitava kor-
tisoni) eron, 2) inhalaatiotekniikka oli kunnossa ja 3) 
potilas osasi käyttää PEF-mittaria (peak expiratory 
flow = uloshengityksen huippuvirtaus) seuratakseen 
tilannetta kotona, jos oireet pahenivat. Apteekkeihin 
nimettiin astmasta vastaavia farmaseutteja ja provii-
soreja, jotka koordinoivat työtä ja kehittivät potilai-
den neuvontaa erityisesti ns. ohjatun omahoidon to-
teuttamiseksi. Apteekit olivat perusterveydenhuollon 
toimijoiden kanssa avainasemassa, kun astmatuleh-
dusta hoitavat inhaloitavat kortisonit piti nostaa en-
silinjan lääkkeiksi, joita avaavat lääkkeet täydensivät. 
Nykyisissä yhdistelmävalmisteissa on nämä molem-
mat lääkkeet. 

Timo Klaukka, Sirpa Peura ja Petra Vidgren 
aloittivat ns. astmabarometrikyselyt, joiden avul-
la seurattiin potilaiden, niin aikuisten kuin lasten, 
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vointia ja lääkekäyttöä vuosina 1998, 2001 ja 2010. 
Viimeistä vuoden 2016 kyselyä kutsuttiin allergiaba-
rometriksi, koska se liittyi astman lisäksi muihin al-
lergisiin oireisiin kansallisen allergiaohjelman (2008–
2018) myötä. Kyselyt ovat kattaneet koko maan ja val-
taosan apteekeista. Barometrin avulla on voitu hyvin 
seurata potilaiden kokonaistilannetta, oireiden vai-
keutta, hoidon muutoksia ja siihen sitoutumista. Ap-
teekkariliitto ja viimeksi Johanna Salimäki on vas-
tannut kyselyiden toteuttamisesta. Hän myös ideoi 
allergisen nuhan kampanjaa apteekeissa.

Suomalaiset astma- ja allergiapotilaat voivat pa-
remmin kuin useimmissa muissa maissa. Allergiaoh-
jelman aikana astman ensiapukäynnit ovat romahta-
neet ja sairaalahoidot edelleen vähentyneet. Ohjelma 
on myös onnistunut kääntämään allergiadieetit ja al-
lergiset ammattitaudit laskuun sekä pienentämään 
kustannuksia. Mutta astmatilanne ei silti ole hyvä, 
koska pääkaupunkiseudun aikuisväestöstä noin 10 
prosenttia sairastaa lääkärin diagnosoimaa astmaa 
ja Kelan astmalääkkeiden erityiskorvausrekisterissä 
on melkein 270 000 suomalaista. Ne ovat tolkutto-
mia lukuja ja ovat pakottaneet tutkimaan ”epidemi-
an” juurisyitä. Ne näyttävät liittyvän luonto(mikrobi)
yhteyden heikentymiseen elintapojen ja ympäristön 
muuttuessa kaupungistumisen myötä. 

Olemme kuitenkin oikealla tiellä, mistä suuri kii-
tos myös farmasian kovan luokan ammattilaisille, 
jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toteuttavat teho-
kasta ja turvallista lääkehoitoa. Tutkimus, koulutus, 
aktiivinen osallisuus terveydenhuollon yhteisiin pon-
nistuksiin ja omat innovaatiot ovat yhä tärkeämpiä 
myös farmasian muuttavassa maailmassa. Astmaoh-
jelma oli hyödyllinen harjoitus, josta tuli yhteistyön 
malli ja avain monien muidenkin kansansairauksi-
en torjuntaan.

➔ Tari Haahtela
emeritusprofessori

PS. Tiedän edellä kirjoittamani hyvin senkin takia, 
että vaimoni Ulla toimi vuosia Lauttasaaren keskus-
apteekissa astmayhdyshenkilönä!
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