Saavatko keuhkoahtaumatautia
sairastavien läheiset ohjausta ja tukea
sairauden omahoidossa?
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4) tarve saada tietoa sairauden omahoitoon liittyvistä selviytymiskeinoista
• he kokevat tarvitsevansa keinoja, joiden avulla voi selvitä keuhkoahtaumataudin kanssa.
• he kokevat tarvitsevansa tietoa siitä, miten suunnitella tulevaisuutta
epävarmassa tilanteessa.
• he kokevat tarvitsevansa yksilöllistä tietoa oikea-aikaisesti.

Keuhkoahtaumatauti on sairaus,
joka edetessään heikentää kykyä
selvitä päivittäisistä askareista ja sairauden omahoidosta, kuten lääkehoidosta, liikunnasta tai happihoidosta. Sairauden edetessä keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee
yhä enemmän apua. Heikentyvä
kunto ja lisääntyvät oireet saattavat
eristää sekä keuhkoahtaumatautia
sairastavan että hänen läheisensä
muista ihmisistä, kuten perheenjäsenistä ja ystävistä.1 Tämä lisää entisestään sairauden kuormittavuutta
vaikuttaen siten keuhkoahtaumatautia sairastavaan sekä läheisiin ja
omaisiin muuttaen kaikkien osapuolten elämän peruuttamattomasti2,3.
Keuhkoahtaumatautiin liittyy monia
oireita kuten yskä, liman eritys, uupuminen ja masennus4. Omaiset
ovat kuvanneet hengenahdistuksen
pelottavimmaksi oireeksi5. Myös sairaalahoitoon johtavat pahenemisvaiheet uhkaavat molempien osapuolten turvallisuuden tunnetta2.
Omaiset ja läheiset tarvitsevat tietoa
ja ohjausta, voidakseen auttaa ja tukea keuhkoahtaumatautia sairastavaa2, sekä voidakseen sopeutua uuteen rooliinsa etenevää ja parantumatonta sairautta sairastavan henkilön läheisenä6.
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Keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisten
kokemuksia ja odotuksia
TULOKSET
Keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisillä on kokemuksia sairauden
omahoidon ohjauksesta ja heillä on myös ohjaukseen liittyviä tarpeita:
1) kokemus terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinpitämättömästä
suhtautumisesta
• he kokevat, että heitä ei oteta huomioon hoitoprosessin aikana ja heidän
tarpeistaan ei välitetä.
2) kokemus huomiotta jääneistä omahoidon ohjauksen tarpeista
• he eivät koe saaneensa tarvitsemaansa tietoa.
• he kokevat epävarmuutta huolehtiessaan keuhkoahtaumatautia sairastavasta läheisestään.
3) tarve saada tietoa keuhkoahtaumataudin hoidosta
• he kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa keuhkoahtaumataudista ja sen
etenemisestä sekä mahdollisista sosiaalietuuksista.

1) huomioida keuhkoahtaumatautia sairastavan läheiset, ottaa heidät aktiivisesti mukaan hoitoprosessiin ja arvostaa heidän tietämystään keuhkoahtaumatautia sairastavasta ja hänen sen hetkisestä tilanteestaan. (B)
2) tunnistaa keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisten ohjaustarpeiden
laaja-alaisuus sekä jokaisen yksilöllinen ja ajankohtainen ohjauksen tarve.
(B)
3) tarjota läheisille tietoa keuhkoahtaumataudista sairautena sekä siihen liittyvästä sosiaaliturvasta. (A)
4) tarjota käytännöllisiä ohjeita, joiden avulla läheisen on mahdollista selviytyä
keuhkoahtaumatautia sairastavan kanssa arjen erilaisissa tilanteissa. (B)
A=vahva näyttö
B=heikko näyttö
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KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Katsauksen tulokset ovat hyvin sovellettavissa suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suomessa potilaalla on lakisääteinen oikeus päättää, tuleeko läheinen hänen mukaansa lääkärin tai sairaanhoitajan
vastaanotolle ja kuinka paljon tietoa läheisille voi antaa7. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että sekä
keuhkoahtaumatautia sairastava että hänen läheisensä saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen.
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Näyttövinkki perustuu vuonna 2019 julkaistuun laadullisten tutkimusten järjestelmälliseen katsaukseen (meta-aggregatio)*, jossa kuvataan keuhkoahtaumatautia sairastavien omaisten ja läheisten (n = 132) kokemuksia ja odotuksia liittyen keuhkoahtaumataudin omahoidon ohjaukseen. Katsaukseen
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