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TAUSTA

Keuhkoahtaumatautia sairastavien kokemuksia
tarpeidensa huomioon ottamisesta
TULOKSET
Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on monia huomiotta jääviä tarpeita, kuten
1) sairauteen liittyvä tiedon tarve:
• Keuhkoahtaumatautia sairastavat kokevat, että he eivät saa riittävästi
tietoa sairauden riskitekijöistä, kuten tupakoinnista, sairauden
etiologiasta, ennusteesta tai sen hoidosta.
• Keuhkoahtaumatautia sairastavat kokevat, että he eivät saa tietoa sairauden loppuvaiheen hoidosta.
2) sairauden oireista ja sen hoidosta johtuvat fyysiset, emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet:
• Hengenahdistus on fyysinen oire, joka sairauden edetessä heikentää
eniten keuhkoahtaumatautia sairastavan kykyä huolehtia päivittäisistä tarpeistaan. Muita heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi uupumus, toistuvat tulehdukset keuhkoissa, rintakivut, uneliaisuus, ruokahaluttomuus ja lääkehoidon sitovuus.
• Fyysiset oireet ja etenevä sairaus voivat edesauttaa masennuksen,
ahdistuksen, ärtyisyyden, tulevaisuudenpelon, vihan ja turhautuneisuuden ilmaantumista ja siten vaikuttaa keuhkoahtaumatautia sairastavan kykyyn huolehtia omista tarpeitaan.
• Sairauden edetessä perheen merkitys ja sosiaalisen tuen tarpeet kasvavat. Kyky osallistua yhteisön ja perheen toimintaan heikkenee aiheuttaen tunteen sosiaalisesta eristäytymisestä ja siitä, että sosiaaliset tarpeet jäävät huomiotta.
• Taloudellinen tilanne voi heikentyä johtuen sairauden aiheuttamasta
työkyvyttömyydestä ja /tai sairauden hoitokuluista ja siten kuormittaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa ja hänen lähipiiriään.
3) sairauden hoitoon liittyvät tarpeet:
• Keuhkoahtaumatautia sairastavilla ei ole tietoa niistä terveydenhuollon palveluista, joihin heillä olisi oikeus. Perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välisen tiedonkulun ongelmien takia hoito voi
olla pirstaloitunutta.
• Sairauden ja etenkin liikkumista estävän hengenahdistusoireen takia
keuhkoahtaumatautia sairastavien voi olla vaikeaa päästä sairautensa seurantaan ja hoitoon liittyville vastaanottokäynneille. He joutuvat turvautumaan muiden apuun päästäkseen suunnitellulle seurantakäynnille tai päivystysvastaanotolle.

Keuhkoahtaumatauti on etenevä sairaus, jonka yleisin syy on tupakointi.
Sairauden hoidon kulmakivinä ovat
tupakoinnin lopettaminen, lääkehoito
ja liikunta.1
Keuhkoahtaumatautia
sairastavilla
voi olla useita päivittäisiä oireita, joilla
voi olla merkittävä vaikutus elämänlaatuun, päivittäiseen aktiivisuuteen
ja sosiaalisiin suhteisiin.2,3
Keuhkoahtaumataudin hoidossa sairauden omahoito on keskeistä. Kyetäkseen hoitamaan sairauttaan mahdollisimman hyvin, keuhkoahtaumatautia sairastavat tarvitsevat tietoa ja
tukea sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä4 että vertaisiltaan5.
Sairauden edetessä keuhkoahtaumatautia sairastavan kyky ja mahdollisuudet vastata omiin tarpeisiinsa
heikkenevät, jolloin omaisten ja läheisten tuki ja apu muodostuvat yhä
tärkeämmiksi. 6,7 Omaiset ja läheiset
tarvitsevat tukea ja sairauden hoitoon
liittyvää tietoa. Niitä he eivät mielestään saa riittävästi terveydenhuollon
ammattihenkilöiltä8.
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tia omista tarpeistaan, terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulisi
tarjota heille tukea ja apua. Myös läheisten rooli etenkin sairauden loppuvaiheessa on merkittävä.
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Katsauksen tulokset soveltuvat suomalaiseen terveydenhuoltoon.
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