Erityisasiantuntija Sari Koskinen

30.9.2015

Suun terveydenhuollon jaosto
• jaostot voivat tehdä aiheehdotuksia
palveluvalikoimaneuvostolle
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”Protetiikka”-aihe-ehdotuksen
perusteluja neuvostolle:
• puuttuvat hampaat yksi suurimmista suomalaisten
aikuisten suunhoidon ongelmista
• hampaistolla merkittävä vaikutus purentakyvyn kautta
ravitsemustilaan ja yleiskuntoon
• toistuva paikkaushoito voi olla tuloksetonta ja kallista
• Proteettista hoitoa ei juurikaan tehdä
terveyskeskuksissa edes eläkeikäisille, vaikka hoito
sisältyy Kiireettömän hoidon perusteisiin
• kohderyhmä on laaja, koska protetiikka koskee jossain
määrin kaikkia yli 20-vuotiaiden ikäluokkia.
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Hampaattomuuden yleisyys (%) vuosina 2000 ja 2011
Lähde: Suominen L, Vehkalahti M, Knuuttila M. Suunterveys. Raportissa: S Koskinen, A Lundqvist ja N Ristiluoma (toim.). Terveys,
toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 68/2012. Helsinki 2012 sivut: 102-7.
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Neuvosto päätti 29.1.2015, että aiheen
valmistelua jatketaan
• Jaosto on jatkanut aiheen työstämistä ja rajannut aihealuetta
• On määritelty terveysongelma ja sen hoitamiseksi tai siihen
vastaamiseen käytetyt terveydenhuollon interventiot:
• Terveysongelma: Kaikkien hampaiden puuttuminen alaleuasta

•
•

Interventio: Puuttuvien hampaiden korvaaminen luuhun
asennettujen implanttien varaan kiinnitetyllä kokoproteesilla
Vaihtoehtoinen tapa hoitaa: Irtokokoproteesi
– Kuvataan myös hoitamatta jättämisen vaikutukset
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