
  

  

 

Tabletit vaihdettiin ruiskeeksi ensimmäisenä maailmassa 
– potilaiden kokemukset positiivisia 
 
A-klinikka Oy aloitti muutama viikko sitten ensimmäisenä maailmassa ruiskemuotoisen pitkävaikutteisen 
korvaushoitolääke Buvidalin käyttämisen opioidiriippuvaisten potilaiden hoidossa. Ruiskemuotoisen lääkkeen 
merkittäviä etuja tabletti- tai filmimuotoiseen lääkitykseen ovat esimerkiksi kotiannosteluun ja väärinkäyttöön 
liittyvien riskien poistuminen sekä potilaan oman arjen sujuvuus, kun ruiskeen, eli injektion, voi saada viikon tai jopa 
kuukauden välein. Perinteisiä tabletteja tai suussa liukenevia filmejä pitää saapua ottamaan päihdeklinikalle jopa 
päivittäin. 

”Vapauttava tunne” 

A-klinikka Oy:llä on kokemusta jo useamman potilaan hoidosta ja injektiomuotoista lääkitystä saaneet potilaat ovat 
kertoneet, että sekä fyysinen vointi että henkinen olo on ollut helpompi. Korvaushoitopotilaat kokevat usein kylmä-
kuuma -lämmönvaihteluita aamuisin ennen seuraavaa lääkeannosta ja esimerkiksi tämä tunne on merkittävästi 
monilla pienentynyt tai poistunut kokonaan.  

Harvemmin annettavalla lääkkeellä on ollut myös positiivinen psyykkinen vaikutus. Useat potilaat ovat kertoneet, 
että harvemmin annettava lääke vapauttaa ajattelemaan muita asioita. Tämän myötä myös potilaan itsetunto 
paranee, koska ajatukset eivät pyöri jatkuvasti otettavien lääkkeiden ympärillä ja koettu ja näkyvä stigma 
pienentyvät myös merkittävästi. Sama muutos on näkynyt myös ennen lääkkeen myyntilupaa tehdyissä 
tutkimuksissa. Eräs potilas kuvaili, että uuden lääkkeen myötä tuli ”Vapauttava tunne, eikä pää meinaa pysyä 
perässä”, koska lääkitystä tarvitsee ajatella niin harvoin. Toinen potilas kuvasi töihin lähdön helpottuneen 
merkittävästi, koska uuden lääkkeen ansiosta aamut ovat merkittävästi helpompia eikä liikkeellelähtö vaadi 
ollenkaan niin paljon ponnisteluja kuin aiemmin.  

Tulevaisuuden toimintatapa 

Vaikka uusi injektiomuotoinen tapa antaa lääke on jännittänyt monia potilaita, ei kukaan ole halunnut lopettaa uutta 
hoitomuotoa ja palata vanhaan. Kukaan uuden lääkkeen kanssa aloittaneista potilaista ei ole kokenut selkeitä 
vierotusoireita ja kaikki ovat olleet hyvävointisia. Ensimmäisenä uuden lääkkeen kanssa aloittaneet potilaat ovat 
saaneet jo kolmannen injektiomuotoisen lääkkeensä. ”Vaikka useampaa potilasta on jännittänyt itse ruiskeen 
saaminen, ovat kaikki halunneet jatkaa uuden hoitomuodon kanssa ja lääkkeenantotilanteissa kaikki on sujunut 
hyvin”, kerrotaan A-klinikka Oy:n Espoon korvaushoitoklinikalta.  

”Injektiomuotoinen tapa antaa opioidiriippuvaisten korvaushoitolääke avaa täysin uusia mahdollisuuksia keskittyä 
psykososiaaliseen tukeen ja yksilökohtaiseen kuntoutukseen, sekä kehittää täysin uusia toimintatapoja 
korvaushoidossa. Uskon, että tähän suuntaan olemme tulevaisuudessa menossa. Meistä oli hienoa päästä 
ensimmäisinä koko maailmassa ottamaan uusi lääke käyttöön. Saamamme kokemukset ja palaute ensimmäiseltä 
potilasjoukolta ja omalta henkilökunnaltamme ovat olleet erittäin positiivisia ja osoittavat kehityksen menevän 
selkeästi oikeaan suuntaan”, kertoo A-klinikka Oy:n avopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen. 

”Erityisesti potilaiden parempi vointi motivoi meitä kaikkia, ja lääke on erittäin tervetullut lisä hoitovalikoimaan. 
Koko palvelujärjestelmälle tämä mahdollistaa suuremman potilasmäärän hoitamisen niin, etteivät kustannukset 
kasva enää niin nopeasti kuin aiemmin ”, Partanen toteaa. 
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