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Johdanto
Parantumattomana sairautena keuhkoahtaumatauti kuormittaa sekä sairastavaa että hänen läheisiään. Sairauden hoidossa on tavoitteena, että keuhkoahtaumatautia sairastava voi asua
kotona mahdollisimman pitkään, jopa sairauden vaikeimmassa vaiheessa. Usein sairastuneen
läheiset joutuvat ottamaan lisääntyvän vastuun hoidosta. Useimmat heistä ovat naispuolisia
perheenjäseniä, kuten puolisoita, aikuisia lapsia tai kumppaneita 1-3.
Läheiset voivat kuormittua huolehtiessaan keuhkoahtaumatautia sairastavasta 1, 4-6 etenkin silloin, kun sairastavalla on hengenahdistusta 7, 8 tai akuutti pahenemisvaihe 7. Koska läheiset eivät
ole valmistautuneet näihin tilanteisiin, he voivat kokea avuttomuutta.7. Keuhkoahtaumataudin
etenemistä ei voida ennustaa, joten elämän jatkuminen ja tulevaisuus aiheuttavat epävarmuutta
sekä sairastavalle että hänen läheisilleen 7. Sairauden etenemisen myötä sekä keuhkoahtaumatautia sairastavan että hänen läheisensä sosiaalinen elämä kapeutuu 1, 8, 9.
Läheisen tarjoama apu ja huolenpito voivat mahdollistaa keuhkoahtaumatautia sairastavan kotona asumisen sekä mahdollisimman nopean kotiutumisen pahenemisvaiheen sairaalahoidon
jälkeen. Sairauden edetessä läheinen voi kohdata monia haastavia tilanteita, joten he tarvitsevat tietoa ja taitoja, hoitaessaan keuhkoahtaumatautia sairastavaa läheistään kotona. Tutkimukset 9-11 osoittavat, että läheisillä on paljon sekä ohjauksen että tuen tarpeita.

Suosituslauseet
Tarjoa aktiivisesti keuhkoahtaumatautia sairastavan läheisille mahdollisuus saada tietoa, sillä
➢ läheisillä näyttäisi olevan paljon sairauteen, sen etenemiseen ja hoitoon liittyviä tiedon tarpeita (C).
• Läheiset tarvitsevat tietoa esimerkiksi 1) siitä mitä hengenahdistus tarkoittaa, 2) miten henkistä ahdistusta, paniikkia ja hengenahdistusta hoidetaan, 3) miten infektioita hoidetaan, 4)
miten pysyä aktiivisena ja mikä on levon ja aktiivisuuden suhde, 5) miten säilyttää elämänmyönteisyys ja 6) tulevaisuudesta ja sairauden ennusteesta 12.
• Aviomiehet halusivat oppia hoitamaan pahenemisvaiheita, esimerkiksi auttaa puolisoaan
hengenahdistuksen aikana. Keuhkoahtaumatautia sairastavien pojat halusivat tietoa sairauden vakavuudesta ja hengenahdistuksen hoidosta. 13
• Keuhkoahtaumatautia sairastavien naisten aviomiehet toivoivat enemmän ja toistetusti tietoa keuhkoahtaumataudista etenkin siinä vaiheessa, kun sairaus etenee 14.
• Keuhkoahtaumatautia sairastavien puolisot (n=7) tarvitsivat tietoa sairaudesta ja sen seurauksista, taloudellisista kysymyksistä ja erilaisista palveluista 15.
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Tarjoa aktiivisesti keuhkoahtaumatautia sairastavan läheisille tukea, sillä
➢ läheisillä näyttäisi olevan keuhkoahtaumataudin hoidon ja sairauden etenemisen
vuoksi paljon tuen tarpeita. (C).
• Keuhkoahtaumatautia sairastavien miesten vaimot kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset kommunikoi heidän kanssaan. He toivoivat ymmärrystä, tietoa sekä emotionaalista ja
käytännöllistä tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. 16
• Vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavien puolisot toivoivat terveydenhuollon ammattilaisilta tukea ja sitä, että heidät otetaan huomioon, heille kerrotaan ja heidät otetaan mukaan
päätettäessä keuhkoahtaumatautia sairastavan puolison hoidosta akuuteissa tilanteissa 17.

Suosituksen käyttöönotto
Läheisten tiedon ja tuen tarpeita koskevan hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden sekä keuhkoahtaumatautia sairastavien ja
omaisten tietoisuutta läheisten ja heidän tukemisensa merkityksestä keuhkoahtaumataudin hoidossa.
Hoitosuosituksen käyttöönottamista voidaan edistää organisaatioissa esittämällä kysymyksiä:
• Miten keuhkoahtaumatautia sairastavan omaisia ohjataan tällä hetkellä?
• Miten keuhkoahtaumatautia sairastavan omaisia tuetaan tällä hetkellä?
• Mihin läheisten ohjauksen sisältö perustuu?
• Antaako hoitosuositus aihetta tarkastella oman yksikön käytäntöjä tarkemmin ja tarvitaanko käytäntöjen kehittämistä?
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