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Osteoporoosi on yleinen luuston sairaus, joka hoitamattomana johtaa toistuviin murtumiin. Sairaus heikentää lopulta 
liikuntakykyä, heikentää elämänlaatua ja omatoimista selviytymistä sekä altistaa ennenaikaiselle kuolemalle. Arviolta joka 
kolmas yli 50-vuotias nainen ja joka viides mies saa osteoporoottisen murtuman. Jokainen murtumaa lisää uuden murtuman 
riskiä – murtuma on kliinisesti tärkein uuden murtuman ennustaja. Naisilla sairauden luonnollinen kulku sisältää usein 
nikama- ja rannemurtuman 50–60-vuotiaana ja lonkkamurtuman 75-vuotiaana. Asia on hyvin tunnettu, mutta useimmilla 
potilailla sairauden etenemiseen ei puututa. 
 
Vaikka osteoporoosi on tunnistettu merkittäväksi kansansairaudeksi ja sairauteen on saatavilla tehokasta hoitoa, edelleen 
valtaosa murtumapotilaista ei pääse osteoporoosin diagnostiikan ja hoidon piiriin. Suomalaisessa väestötutkimuksessa 
todettiin, että vain 16 % lonkkamurtuman saaneista potilaista oli hoidon piirissä saadessaan toisen lonkan murtuman 2 
vuoden kuluessa. 
 
Tämän hetkinen keskeinen osteoporoosin hoidon haaste on, että murtumien ketjua ei katkaista: murtumapotilas ei saa 
osteoporoosidiagnoosia ja tarvittavaa sairauden hoitoa jo ensimmäisen murtuman yhteydessä.  Hoidoksi ei esimerkiksi riitä 
se, että luunmurtumaa hoitava ortopedi kertoo potilaalle osteoporoosin mahdollisuudesta ja uuden murtuman riskistä. 
Selvää on, ettei murtumapotilasta voi jättää yksin selvittämään omaa hoidontarvettaan tai seuraamaan oman sairautensa 
etenemistä.  
 
Kunkin murtumapotilaan osalta täytyy selvittää osteoporoosin syy. Lisäksi potilas tarvitsee omahoidon ohjauksen, 
tukihoidon, tarvittaessa luulääkityksen sekä hoidon tehon seurannan. Terveydenhuollon periaatteena pitää olla se, että jo 
ensimmäisen pienenergisen murtuman toteaminen käynnistää automaattisesti toimenpiteet, jotka johtavat osteoporoosin 
diagnostiikkaan ja hoitoon*). Murtumahoitajajärjestelmä on itse asiassa ilmeisesti ainoa toimiva ratkaisu ongelmaan. 
Toiminta vaatii tehtävään koulutettua sairaanhoitajaa, jonka työparina on osteoporoosin hoidosta vastaava lääkäri.  
 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan murtumahoitajajärjestelmän käyttöönotto vähentää 20 % lonkkamurtumien 
esiintyvyyttä eri maissa vuoteen 2020 mennessä. Järjestelmän käyttöönoton suurin haaste on kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien hyväksyntä ja taloudellinen panostaminen asian hoitamiseksi. 
 
Suomessa Osteoporoosiliitto on jo 2000-luvun alussa tehnyt aloitteen murtumahoitajajärjestelmän käyttöönotosta 
maassamme. Useassa keskussairaalassa on jo murtumahoitaja, mutta järjestelmä on saatava toimivaksi koko maahan. 
Osteoporoosiliitto on tuoreessa kannanotossa myös suositellut osteoporoosin erityispoliklinikoiden perustamista 
keskussairaaloiden sisätautien poliklinikoiden yhteyteen (vrt. diabetes- ja infarktipoliklinikka). 
 
Lisätietoja: professori Hannu Aro, puh. 040 353 7644  
*) American Society of Bone and Mineral Research: Task Force Report JBMR October 2012. 
 

Maailman osteoporoosipäivää vietetään 20.10.2012 
Suomen Osteoporoosiliitto ja sen 19 jäsenyhdistystä haastavat kuntien terveyslautakunnat, terveyskeskukset ja 
sairaanhoitopiirit murtamaan murtumien ketju. Haasteen teesit ovat seuraavat: 
 

1. Murtumapotilaan osteoporoosi selvitetään 
2. D-vitamiinin saanti turvataan pitkäaikaishoitolaitoksissa 
3. 4 cm pituuden lyhentymä havaitaan 

 
Lisätietoja haasteesta: puheenjohtaja Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto, p.044 308 0306 

 
asiaa koskeva Tiedotustilaisuus järjestetään huomenna ke 17.10.2012 klo 12.30 (Ravintola 

Pääpostin Postimestari kabinetti, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki). Tervetuloa! 

YLI 50-VUOTIAS NAINEN SAA  

OSTEOPOROOTTISEN MURTUMAN - SAMOIN  MIES 

Au! 


