
L cirik ke e t kö h armit t o mia ?

Lääketiede on kautta aikojen ollut suurelta osilta lääke-
tiedettä. Erilaisiin vaivoihin on pyritty löytämään paranta-
via aineita, alun perin luonnosta, myöhemmin teollisuuden
tuotteista. Keskiajan alkemistit hakivat viisastenkiveä, joka
olisi poistanut vaivat, parantanut elämän pituutta ja laatua
ja itse asiassa taannut ihmisille ikuisen elämän ja nuoruu-
den. Hymähdämme heidän kuvitelmilleen, mutta emme
huomaa, että omassa suhtautumisessamme lääkkeisiin on
lähes yhtä arveluttavia piirteitä.

Muutaman vuoden takainen televisiomainos "Hilse on
sairaus - sairaus hoidetaan lääkkeillä - lääkkeen nimi on
se ja se" osoittaa ajattelumme yksioikoisuutta. Siinähän
väitetään, että kun tauti on diagnosoitu, tarvitsee vain tietää
oikea lääke ja tilanne on hoidettu. Näinhän asia ei ole. On
paljon sellaista vaivaa ja sairautta, jopa kuolema, jotka
kuuluvat elämään ja joita ei voi poistaa milläan keinolla.

Lääkkeillä on myös suoranaisia haittapuolia. Yksi on nii-
den vaarallisuus. Esimerkiksi masennustilojen hoitoon käy-
tetään kemikaaleja, jotka liika-annoksina aiheuttavat sydä-
men pahanlaatuisen rytmihäiriön ja kuoleman. Tämän
vaaran takia eräistä lääkkeistä on ollut pakko luopua. Sii-
tä huolimatta lääkeaineiden aiheuttamat kuolemantapauk-
set ovat maassamme hälyyttävästi lisääntyneet muutamina
viime vuosina.

Pulmallinen on myös monien lääkeaineiden aiheuttama
riippuvuus. Ihmetystä ei herättäne sg että riippuvuus kehit-
tyy, mikäli lääkkeitä käytetään päihtymistarkoitukseen; sen

sijaan ei ole yleisesti tunnettua, että lääkkeestä voi tulla riip-
puvaiseksi jo käytettäessä Iääkärin määräämiä annoksia.
Tämä ilmenee mm. silloin, kun "normaali" lääkitys joudu-
taan syystä tai toisesta keskeyttämään: vieroitusoireitten il-
meneminen paljastaa, ettei henkilö ole suinkaan vapaa
päättämään, käyttääkö lääkitystä vai ei. Vaikka alkuperäi-
nen ahdistuksen syy on poissa ja lääke siinä mielessä tar-
peeton, lääkitystä on jatkettava, jotta vieroitusoireet eivät
puhkeaisi.

Vieroitusoireet ilmenevät monimuotoisina. Kun lääkitys
keskeytyy, elimelliset vaivat alkavat pahentua, samoin lääk-
keen vaimentama ahdistus, kireys ja masennus tulevat esille.
Mielialojen muutoksesta on kuitenkin huomattava, että yk-
silö ei saa kestettäväkseen ainoastaan sitä ahdistusta, jota
hän läksi lääkityksellä vaimentamaan. Vieroitusvaiheen ti-
lanne on säännönmukaisesti pahempi kuin alkuperäinen.

Eräissä tutkimuksissa on selvitelty esim. rauhoittavien
lääkkeitten haittavaikutuksia. Tällöin on käynyt ilmi, että
lääkkeet itse asiassa aiheuttavat kaikilla käyttäjillään samo-
ja oireita, joita esiintyy vieroitusvaiheessa: masennusta,
muisti- ja keskittymisvaikeuksia, paniikkikohtauksia. Eri-
laisia pelkoja ja lääkehimoa esiintyy lähes kaikilla. Monilla
käyttäjillä on lisäksi vaikeuksia hallita liikkeitään, heillä on
monenlaisia harhatuntemuksia, särkyjä, jäsenten jäykklyt-
tä, huimausta yms. Terveillä vapaaehtoisilla suoritetuissa
kokeissa on havaittu, että oireettomat ihmiset saavat samo-
ja oireita aloitettuaan rauhoittavan lääkityksen.

Lääkintähuollon suurena ongelmana on, että ihmiset to-
della tarvitsevat erilaisia lääkkeitä lukuisiin eri vaivoihinsa.
Ei voida ajatella syöpäpotilasta jätettävän ilman kipulää-
kitystä tai sydänpotilasta ilman hoitoaan. Myös mielisai-
rauksien hoidossa olisi kohtalokasta jättäytyä ilman mieli-
alalääkkeitä.

Toinen puoli mitalista on se, että monia lääkkeitä käyte-
tään päihtymistarkoituksiin ja että lukuisille henkilöille ke-
hittyy lääkeriippuvuus. Muutos on ollut viime vuosina huo-
lestuttava. Sosiaalisairaalan potilaista 1970-luvulla 8-9
prosenttia oli lääkkeen väärinkäyttäjiä. Vuoden 1988 selvi-
tyksessä kävi ilmi, että 3l prosentilla esiintyi alkoholiriip-
puvuuden ohessa lääkeriippuvuutta tai lääkkeen väärin-
käyttöä. Sekakäyttäjien osuus näyttää edelleen kasvavan.

Asiassa huolestuttaa sg että toipuminen päihteestä on si-
tä vaikeampaa, mitä useampi riippuvuus henkilöllä on. Toi-
sin sanoen mitä useammilla keinoilla ihminen on tottunut
rimpuilemaan eroon elämänsä vaikeuksista, sitä suurempi
on hänen riskinsä uudestaan retkahtaa kemiallisen helpo-
tuksen etsimiseen. Perussääntönä voidaan pitää, että mitä
useampia lääkkeitä, sitä hankalampi toipua. Asiasta on kir-
joittanut mm. Jorma Tirkkonen jo vuonna 1976 Suomen
lääkärilehteen artikkelin, jonka viesti on yksiselitteisen sel-

keä. Asia tulisi ottaa uudelleen esiin julkisessa keskuste-
lussa.

Lääke- (a huume)riippuvuuksien hoito edellyttää hoito-
paikalta aivan uudenlaista välineistöä alkoholiriippuvuu-
den hoitoon verrattuna. Tärvitaan analysaattoreita, joiden
avulla (tavallisemmin virtsasta) näiden päihteiden käyttö
voidaan todeta ja aineiden erittymistä elimistöstä seurata.
Puhalluskoehan ei paljasta muuta kuin alkoholin käytön.
Mahdollisuus analyyseihin on välttämätön jo esim. vieroi-
tusoireiden vaikeusasteen arvioimisessa. Jos esim. bentso-
diatsepiinien lähtöarvot ovat korkeat, odotettavissa on pit-
kä ahdistus- ja levottomuusvaihe, mahdollisesti jopa kou-
ristuskohtauksia. Laboratoriodiagnostiikka on välttämätön
monestakin syystä: monet pyrkivät salaamaan lääkkeitten
käytön, ja kaikki eivät edes tiedä, mitä ovat käyttäneet.

Tässä suhteessa tuntuu suorastaan hassulta se into, jol-
la mm. Diapam-vieroitus on otettu vastaan päihdehuollon
yksiköissä. Diatsepaami on hitaimmin erittyviä bentsodi-
atsiineja, millä sen käyttöä toisaalta perustellaan, ja toden-
näköisesti pitkittää siinä mielessä vieroitusoireistoa. Toi-
saalta on miltei irvokasta ajatella, että päihdehuollon yksik-
kö opettaisi potilaansa sekakäyttäjäksi.

Sosiaalisairaalan asiakkaat kertovat huolestuttavia asi-
oita:

- Lääkkeitä saa helposti; vain soitto lääkärille niin pos-

titse tulee Diapam-resepti.

- Lääkärit uskaltavat määrätä lääkkeitä lisää, mutta ei-
vät rohkene vähentää.

- Kun lääkkeestä saa vieroituskramppeja, määrätään
lisää kyseistä lääkettä; eivätkö lääkärit tunne kouristuksen
hoitoa?
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- Kun katkaisu on (tietämättömyydestä?) toteutettu
Diapamilla, laitoksessa tarvitaan vieroitushoito Diapa-
mista.

- Lääkärit hoitavat bentsoilla ihmisten terveitä reakti-
oita asioihin; kun lääke poistaa keinotekoisesti ahdistuksen
(pelon, masennuksen), itse asiaa ei tarvitse korjata.

- Työpaikkoja kritisoidaan siitä, että viinan käytöstä
seuraa erottaminen, lääkepökkeröstä ei mitään.

- Vain tieliikennelaissa on tajuttu, että lääke huonon-
taa suorituskykyä.

Lääkkeiden ja erityisesti huumeiden osalta en voi olla
ajattelematta myös yhdentyvän Euroopan merkitystä eri-
laisten aineiden leviämisen mahdollistajana. Jo tällä hetkel-
lä merkit huumeiden käytön lisääntymisestä ovat näkyvis-
sä. Nimenomaan huumekaupalle Suomi lienee liian pieni
markkina-alueeksi; sen sijaan yhdentyneessä Euroopassa
on 350 milj. asukasta, joiden ostovoima on Yhdysvaltojen
jälkeen maailman paras. Kun erilaiset aineet alkavat ilman
rajakontrolleja levitä tämän yhteisön piirissä, siinä tuleekin

olemaan hoidolle ongelmaa riittämiin. Tärvitaan myös ko-
ko joukko terveyskasvatustietoa, jotta ihmiset ymmärtäisi-
vät välttää erilaisiin päihteisiin - myös lääkkeisiin (a huu-
meisiin) - liittyvät sosiaaliset ja terveysriskit.
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Paavo Koistinen

Holhous ja alkoholi, krisitteellinen vüdakko

Jos olisi välttämätöntä jäsentää suomalaista alkoholipo-
liittista keskustelua yhden ainoan sanan avulla, tuo sana ja
käsitekin olisi mielestäni holhoaminen eri johdannaisineen.

Julkisen mielipiteen valtavirtaus katsoo alkoholipolitiik-
kamme olevan liian holhoavaa ja käyttää juuri tuota kiel-
teisen miellemerkityksen omaavaa avainsanaa. Vähemmis-
tövirtaukset eli nykyisen linjan hyväksyvät ja sen tiukenta-
mista vaativat taas eivät tietenkään operoi kyseisellä sa-

nalla.
Mutta mitä tarkoittaa holhoaminen? Lähteeni on sovin-

nainen mutta kokemusteni mukaan monissa tapauksissa
käyttökelpoinen: Nykysuomen sanakirja. Lainaan sitä sa-

natarkasti, paitsi että muutan sen lyhennyskieltä selväkie-
leksi.

Holhota on yhta kuin pitaa huolta jostakusta (alaikäises-

tä, orvosta, puutteenalaisesta tms., ei yleensä esim. sairaas-

ta), huoltaa, hoivata, vaalia, suojella, suojelevasti ohjata.
Sanakirja tuntee myös holhoamisen kaksi erikoismerki-

tystä. Toinen niistä on juridinen eikä tässä yhteydessä kiin-
nostava. Toinen kuuluu: hoivata tai ohjata jotakuta ikään
kuin alaikäistä, tietämätöntä, ohjata jotakuta hänen itse-
näisyltensä tai omatoimisuutensa tukahduttaen, ottaa jon-
kun suhteen ohjaava asenne.

Tämä riittänee osoittamaan, että holhoamisen käsitteen
kytkeminen alkoholipolitiikkaan ei suinkaan ole mielival-
taista. On helppo sekä konstruoida että myös loytää eläväs-

tä elämästä alkoholiin liittyviä esimerkkejä, jotka täyttävät
holhoamisen määreet.

Aäritapaus /o rmaalisen holhoamisen puolella on tieten-
kin kieltolaki. Se voidaan tulkita huolen pitämiseksi, suo-
jelemiseksi, suojelevasti ohjaamiseksi, ja se voidaan nähdä
myös kansalaisten hoivaamisena tai ohjaamisena, ikään
kuin he olisivat alaikäisiä jaltai tietämättömiä. Kieltolaki
on kansalaisten itsenäisyyden tukahduttamista. Haluaisitte
juoda, mutta minä, julkinen valta, tiedän teitä paremmin,
mikä on teille hyväksi.

Minusta on tarpeen ottaa huomioon myös informaalinen
holhoaminen. Kansalaisilla on formaalisesti ottaen oikeus
ja mahdollisuus hankkia alkoholia ja juoda sitä, mutta epä-
virallinen, epämuodollinen sosiaalinen kontrolli tekee sen

mahdottomaksi - ainakin joillekin kansalaisryhmille.
Ei liene kulunut montakaan vuosikymmentä siitä, kun

joidenkin ammattiryhmien edustajien kuten pappien ja
opettajien oli sosiaalisesti täysin tai lähes skandaalimaista
näyttäytyä kotipaikkakunnallaan Alkossa tai anniskelura-
vintolassa. Itse kuulun vuoden 1952 ylioppilas-ikäluok-
kaan, jota lukion eräät opettajat pelottelivat sillä, että jos
joudumme ennen kirjoituksia kiinni juopumuksesta, pää-

semme kirjoittamaan vasta syksyllä. Varmemmaksi vakuu-
deksi he kertoivat nimeltä mainiten vuosien takaisesta abi-
turientista, jolle oli käynyt noin. Ymmärtääkseni tämän-
tyyppisiä ilmiöitä on perusteltua kutsua holhoamisen ni-
mellä.

Tähän asti olen puhunut vain mjoittavasla holhoamises-
ta. Suomalaisessa julkisuudessa ei juuri kiinnitetä huomi-
ota päinvastaiseen ilmiöön, joka kuitenkin on sekä loogi-
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