
IKÄ EI AHDISTA. 
Pidäthän huolta keuhkoistasi

MIETITKÖ,  
mitä sairastat ja mitä sairautesi hoitoon kuuluu?

OLETKO UNOHTANUT,  
milloin viimeksi kävit seurantakäynnillä hengityssairautesi vuoksi?

EPÄRÖITKÖ  
tutkimuksiin hakeutumista, vaikka hengitysoireita on ollut pitkään?

Jos vastasit yhteenkin näistä kysymyksistä myönteisesti, ota meihin 
yhteyttä. Etsimme kanssasi omahoitoa ja pärjäämistä tukevia palveluja.

TOIMIVAT PALKEET – ikääntyvän hengityssairaan arki -hanke 
KOUVOLASSA 

TOIMIVAT PALKEET – ikääntyvän hengityssairaan arki 
–hankkeessa haluamme parantaa hengityssairaiden omahoitoa ja 
pärjäämistä sairauden kanssa. 

Teemme hanketta yhdessä Kouvolan hyvinvointipalvelujen, 
alueen apteekkien ja paikallisten hengitysyhdistysten ja allergia- ja 
astmayhdistyksen kanssa.

Jos sairastat astmaa tai keuhkoahtaumatautia, haluaisimme 
kuulla, miten arkesi sujuu sairauden kanssa? 

KERRO MEILLE
Mitä odotat terveydenhuollolta?

Miten järjestöt voisivat auttaa arjen ongelmissa?

Miten voisimme tukea liikuntakipinän syntymisessä?

Minkälaista neuvontaa ja tukea kaipaat apteekeilta?

Mitkä asiat auttavat arjessa pärjäämistä?

OTA YHTEYTTÄ, niin kerromme lisää!

 Ulla Veteläsuo, ulla.vetelasuo@filha.fi, 
	 puh.	040 575	3050

 Piritta Rantanen, piritta.rantanen@filha.fi, 
	 puh.	044 567	4337

Filha 1907–2017  —  työtä keuhkoterveyden hyväksi 110 vuotta



Liiku säännöllisesti

Syö monipuolisesti ja kohtuullisesti

Vältä tupakansavua ja muita ärsykkeitä

Ota lääkkeesi lääkärin määräysten mukaan

Etsi hyvinvointia lisääviä asioita elämääsi

Tukea sairauden kanssa elämiseen voit saada läheisiltäsi 
ja samaa sairautta sairastavilta vertaisilta

ASTMA
Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus. Sairauden puhkeamiseen vaikuttavat 
ihmisen perintötekijät ja elinympäristö. Osalla astmaa sairastavista 
sairauden taustalla on allergia.

Astma on yleensä keuhkoputkien limakalvojen tulehdussairaus. Astmaan 
liittyy lisääntynyt ja vaihteleva keuhkoputkien supistumisherkkyys, joka 
aiheuttaa keuhkoputkien vaihtelevaa ahtautumista, hengityksen vinkumista 
ja hengenahdistusta. Oireet voivat vaihdella eri vuorokauden aikoina ja 
voivat lisääntyä ärsykkeistä, kuten hajusteista, allergeeneista, kylmästä 
ilmasta tai rasituksesta. Monilla astmaa sairastavilla on oireita lisäävä 
pysyväisluontoinen nuha ja nenän tukkoisuus. 

Astman hoidon perustana on lääkehoito, tupakoimattomuus, liikunta 
sekä monipuolinen ravitsemus. Astmaa sairastavan kannattaa seurata 
painoaan, koska ylipaino voi pahentaa oireita ja vähentää lääkehoidon 
tehoa. Myös allergiset oireet tulee hoitaa mahdollisimman hyvin. 

KEUHKOAHTAUMATAUTI
Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus. Se kehittyy hitaasti vuosien 
kuluessa.  

Keuhkoahtaumatauti syntyy pitkäaikaisen savulle altistumisen 
seurauksena. Sairaudessa keuhkoputket vähitellen ahtautuvat. 
Keuhkoahtaumatauti myös heikentää keuhkojen toimintaa. Näistä syistä 
hengittäminen vaikeutuu.

Seurauksena on yleiskunnon heikkeneminen. Lisäksi ilmaantuu 
hengenahdistusta etenkin rasituksessa. Sairauden oireita ovat 
myös limannousu hengitysteihin sekä ajoittain ilmaantuvat äkilliset 
hengitysvaikeudet. 

Keuhkoahtaumatautiin voi liittyä pahenemisvaiheita. 
Pahenemisvaiheiden aikana hengitysvaikeudet ja limaisuus pahenevat ja 
pitkittyvät. 

Keuhkoahtaumatauti syntyy useimmiten tupakoinnin seurauksena. 
Myös muu pitkäaikainen savulle altistuminen voi aiheuttaa sairauden. 

 Keuhkoahtaumataudin hoidon perustana on tupakoimattomuus, 
liikunta, monipuolinen ravitsemus sekä lääkehoito.

OLE OMAN HOITOSI ASIANTUNTIJA
Omahoidossa sairauden hoitoon ja elämäntapamuutoksiin 
liittyvät asiat suunnitellaan ja sovitaan yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa. Terveydenhuollon ammattilainen tukee sinua 
omahoidon toteutuksessa. 

Olet oman arkesi asiantuntija ja hoitoratkaisuilla pyritään hyvään 
elämänlaatuun sairaudesta huolimatta.
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