
Kylmän sodan huipulla ensin Yhdys-
valtojen ja Neuvostoliiton ja sitten 
koko maailman lääkärien vetoo-

mukset vähensivät  ydinsodan uhkaa, 
mahdollisesti jopa ratkaisevalla tavalla.  
Lääkärit ovat nyt alkaneet toimia samoin 
myös ilmastokriisin suhteen.

Kansainvälisten lääkärijärjestöjen ydin-
sodan vastainen viesti oli kuitenkin vielä 
pysäyttävämpi.  Ne sanoivat, että ydin-
sodan syttyessä eloonjääneet lääkärit ja 
sairaanhoitajat pystyisivät hoitamaan vain 
pikkuruista osaa kaikista pahasti palaneis-
ta ja loukkaantuneista ihmisistä.  

Olisiko lääkärien perusteltua sanoa nyt 
jotakin yhtä kovaa ilmastokriisiin liittyen?

Koronapandemian opetuksien perus-
teella vaikuttaa siltä, että ilmaston vakava 
epävakautuminen synnyttäisi terveyden-
huollon näkökulmasta lähes yhtä vaikean 
tilanteen kuin ydinsota.  

Yhden ainoan ärhäkän uuden taudin-
aiheuttajan vastainen taistelu on yhteen 
kasvaneessa maailmassa jännittänyt 
voimavaramme äärirajoille, vaikka kaikki 
yhteiskunnan infrastruktuurit toimivat 
edelleen lähes täydellisesti.

Ilmastokriisi on lähes ydin-
sodan veroinen uhka ihmisen 
terveydelle
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Jos ilmasto lämpenee muutamalla 
asteella, kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät, 
merenpinta nousee, aiempaa voimak-
kaammat trooppiset myrskyt runtelevat 
rannikoita. Öinen helle sterilisoi riisin 
sadot yhä laajemmilla alueilla. Kassavan 
pääsato menetetään kokonaan. Syntyy so-
tia ja ennennäkemättömiä pakolaismääriä.  
Sähköverkkojen toiminta muuttuu hyvin 
epävarmaksi, mahdollisesti jopa satunnai-
seksi.

Lähes kaikki vanhat tarttuvat taudit 
isorokkoa lukuun ottamatta 
tekisivät tällaisissa oloissa 
yhtä aikaa suuren paluun. 
Niiden joukkoon liittyisi 
useita uusia tuttavuuksia: 
koronaviruksien lisäksi myös 
ebolaviruksia, nipahkuume, 
lintu- ja sikainfl uenssoja... 

Malaria on joidenkin arvioiden mukaan 
tappanut noin puolet kaikista maapallolla 
koskaan eläneistä ihmisistä.  Se on nyt 
ahtaammalla kuin koskaan, mutta tällä 
130 miljoonaa vuotta vanhalla sairaudella 
on ikävä tapa tulla takaisin aina, kun olot 
muuttuvat sen kannalta sopiviksi. Se 
tarvitsee vain sopivia väli-isäntiä, lämpöä 
ja vesilätäköitä, joihin aurinko pääsee 
paistamaan.  Ilmastokaaoksen keskellä 
jokaisesta hylätystä kaupungista tulee 
malariasuo.  

Ainoastaan Plasmodium falciparumin 

aiheuttama malaria on trooppinen sairaus, 
ja senkin esiintymisalue uhkaa laajeta 
merkittävästi.

Lämpöaallot ovat tähän asti sur-
manneet enimmäkseen vain vanhoja 
tai valmiiksi sairaita ihmisiä.  Ilmaston 
lämmetessä ilmankosteus kasvaa samalla 
kun lämpötilat nousevat.  Ihminen kestää 
hyvin huonosti korkean ilmankosteuden 
ja kuumuuden yhdistelmää.

35 asteen märkälämpötila, niin sanottu 
TW 35, tappaa myös nuoret ja terveet 

ihmiset kuudessa tunnissa, 
elleivät he pääse ilmastoi-
tujen rakennuksien suojiin.  
Alkuvuonna 2020 TW35 
saavutettiin ensimmäisen 
kerran mittaushistorian 
aikana Pakistanin Jacoba-
badissa ja Yhdistyneiden 

Arabiemiirikuntien Ras al Khaimahissa.  
Kumpikin tapaus kesti alle kaksi tuntia, 
mutta niiden symbolinen merkitys on suu-
ri. Myös hiukan vähemmän äärimmäiset 
helleaallot voivat tappaa hyvin monella eri 
tavalla.

Valtioiden nykyiset suunnitelmat eivät 
rajoita lämpenemistä kahteen asteeseen. 
On tärkeää kysyä, missä vaiheessa ter-
veydenhuoltojärjestelmien venymiskyvyn 
rajat tulevat lopullisesti vastaan.

           Ihminen kestää hyvin 
huonosti korkean ilman-
kosteuden ja kuumuuden 
yhdistelmää.

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku. 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon 
silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä , kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon 
aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idio-
paattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotrek-
saattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhem-
milla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean 
aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivai-
kean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla 
lapsilla. HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoi-
toon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen 
koliitin hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden 
kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jäl-
keen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon 
alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen 
tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin  sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti 
infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytet-
tävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermos-
ton demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilail -
la. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli 
vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Riittävästä ehkäisystä 
huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä 
vähintään 5 kk viimeisen annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: 
infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja hen-
keä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 1.3.2021: 20 mg: 
1 esitäytetty ruisku: 220,37 € 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 629,00 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 648,99 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) 
tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen 
perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.O
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