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Kertomus 1  

• Kyseessä on 23-vuotias turvapaikanhakijana maahan 

tullut mies, joka asuu vastaanottokeskuksessa.  

• Miehellä on todettu keuhkotuberkuloosi. 

• Hänelle on aloitettu sairaalassa TB-lääkitys.  

• Valvottua lääkehoitoa jatketaan 

vastaanottokeskuksessa, siten että hän nielee lääkkeet 

joka päivä terveydenhoitajan vastaanotolla. 

• Asiakas tulee ensimmäisen kerran sairaalajakson 

jälkeen terveydenhoitajan luo.   

 

2 



Keskustelu asiakkaan kanssa 

• TH: Hei. Kiva, kun tulit. Sairaalasta on 

ilmoitettu, että käyt vastanotollani joka 

päivä ottamassa tuberkuloosilääkkeesi.  

• Mies:   Ai miten niin päivittäin. Eihän 

viikonloppuisin ole terveydenhoitajaa. Ja 

hoitohan on sitä paitsi loppu. Minä olen jo 

päässyt sairaalasta, eikä minua enää 

yskitä. Minähän olen jo terve.  
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Kysymys yleisölle 

 

Minkälaisia odotuksia asiakkailla voi olla 

lääkehoidosta?  
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Mitä odotuksia asiakkailla voi olla 
lääkehoidosta? 

Odotetaan, että lääkehoito 

• on helppoa ja vaivatonta 

• on lyhytkestoinen 

• vaikuttaa nopeasti 

• ei aiheuta kuin vähäisiä sivuvaikutuksia 

Oletetaan, että tietyt lääkkeet esim. 

injektiolääkkeet ovat muita lääkkeitä 

tehokkaampina 
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Keskustelu asiakkaan kanssa jatkuu 

• TH: Mukava, että tunnet olosi 

paremmaksi. Kertoisitko, mitä ajattelet nyt  

tuberkuloosista?  

• Mies: Uskon että sain taudin, koska 

jouduin tekemään raskasta työtä 

kaivoksessa. Monet kuoleekin siihen. 

Setänikin kuoli tuberkuloosiin. Sairaalassa 

kuitenkin sanottiin, että siitä voi parantua. 
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Kysymys yleisölle 

• Mitä käsityksiä ja tunteita asiakkailla voi 

olla tuberkuloosiin liittyen? 

 

• Keskustelu vierustoverin kanssa 5 min, 

purku 5 min 
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Mitä käsityksiä ja tunteita asiakkailla voi olla 
tuberkuloosiin liittyen? 

Aiheuttaja: 

• Ei ole tietoa, mistä tuberkuloosi tulee 

• Johtuu kylmettymisestä 

• Tuberkuloosi on perinnöllistä 

• Tuberkuloosi johtuu HIV-tartunnasta 

• Aliravitsemus voi aiheuttaa tuberkuloosia 

• Tuberkuloosi on jumalan antama sairaus toisin kuin 

”luonnolliset sairaudet”. Yliluonnolliset voimat, noituus, 

jumalan tai pahojen henkien kirous… 
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Mitä käsityksiä ja tunteita asiakkailla voi olla 
tuberkuloosiin liittyen? 

Tartunta: 

• Tarttuu ruuan, juoman, astioiden, pölyn tai 

vuodenvaatteiden välityksellä. 

Tunteet/ seuraukset  

• Häpeä, pelko, suru 

• Vaikuttaa negatiivisesti suvun maineeseen 

• Henkilö eristetään sosiaalisesti: läheiset ja ystävät 

jättävät,  avioitumismahdollisuuksien menetys, potkut 

töistä 

• Henkilö eristetään fyysisesti 

 

9 



Mitä käsityksiä ja tunteita asiakkailla voi olla 
tuberkuloosiin liittyen? 

Hoito:  

• Lääkityksen lisäksi on syötävä rasvaista ja ravitsevaa 

ruokaa (esim. kamelin jauhelihaa/Somalia, pekonia ja 

lihaa/Balkan) 

• Ehkäisykeinoksi riittää hyvä ravinto yksinään ja se voi 

olla riittävä hoito  

• Uskonnon harjoittaminen auttaa 

• Tarvitaan traditionaalista hoitoa tai erilaisia 

vaihtoehtohoitoja lääkehoidon lisäksi 

• Tuberkuloosi paranee tartuttamalla sen toiseen 

henkilöön 
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Mitä kysyt selvittääksesi asiakkaan 
käsitykset ja tunteet? 

• Käytä aktivoivia avoimia kysymyksiä 
    ”Kertoisitko ensin..., Millä tavoin..., Mikä sinua 

huolestuttaa...”? ”Kerro, mitä minun pitää tietää, että 
ymmärrän tilannettasi paremmin?” 

• Kuuntele asiakasta, reflektoi  
• ( esim. Ymmärsinkö oikein ? Kerro lisää…Minkälaisia aikaisempia 

kokemuksia sairaudesta ja hoidoista Sinulla on ? ) 

• Auta potilasta tulemaan tietoiseksi omasta 
ristiriidastaan / ambivalenssi  

• (esim. haluan parantua mutta en jaksa käydä joka päivä hoidossa)  

• Vältä painiotteita 
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Kertomus jatkuu 

• Mies on saanut lääkehoitoa 

vastaanottokeskuksessa reilun kuukauden 

ajan.  

• Viimeisen 5 päivän aikana hän on hakenut 

lääkkeensä vain joka toinen päivä. 

• Hän on hiljainen ja ärtynyt ja haluaa hoitaa 

lääkkeiden oton itse. 
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Keskustelu jatkuu 

• TH: Hei. Olen odottanut sinua. Miten olet 

jaksellut ja miksi et ole tullut hakemaan 

lääkkeitäsi? 

• Mies: En pysty tulemaan joka päivä, on 

muutakin tekemistä. Parempi olisi, jos 

lääkkeet olisivat minulla ja hoitaisin itse 

niiden ottamisen. Vai etkö luota minuun? 
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Kysymys yleisölle 

• Mitkä tekijät miehen elämässä voivat 

vaikuttaa siihen, että hän/asiakas ei tule 

paikalle tai ei halua ottaa lääkkeitään? 

• Miten motivoit miestä sitoutumaan 

valvottuun lääkehoitoon?  

 

• Keskustelu vierustoverin kanssa 5 min, 

purku 5 min  
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Mitkä tekijät miehen elämässä voivat vaikuttaa 
siihen, että hän/asiakas ei tule paikalle tai ei halua 

ottaa lääkkeitään? 
 

• Tuberkuloosilääkkeillä on haittavaikutuksia. 

• Mies uskoo, että hän voi nyt ottaa lääkkeet mukavasti 

ilman valvontaa 

• Oletetaan, että on rajoitettava seksuaalista 

käyttäytymistä / seksi  on kielletty lääkityksen aikana 

• Yksinäisyys ja sosiaalinen eristyneisyys. Vaikka perhe ja 

ystävät ovat saaneet ohjausta tuberkuloosin hoidosta ja 

leviämisestä, he  voivat siitä huolimatta pelätä saavansa 

mieheltä sairauden 

• Mies aikoo siirtyä uuteen kaupunkiin  
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Miten motivoit ja autat asiakasta jatkamaan 
ja sitoutumaan valvottuun lääkehoitoon?  

 
• Ohjaa perusteellisesti, käytä motivoivaa 

keskustelua 

• Varmista säännöllinen tapaaminen/valvonta / 

tuettu lääkehoito 

• Kerro sairaudesta  lääkehoidon tärkeyden 

ymmärtäminen 

• Vertaistuki / Tukihenkilö ? 
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Kertomus 2  

• Kyseessä on 20-vuotias nainen, tullut 

Suomeen turvapaikanhakijana, asuu 

vastaanottokeskuksessa. 

•  HIV-positiivisuus tullut esille 

terveystarkastuksessa 

• Aviomies HIV-negatiivinen 

• Pariskunnan toiveena saada lapsi 
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Keskustelu 

• Nainen: Haluaisimme mieheni kanssa 

saada lapsen, mutta olen HIV-positiivinen. 

   Lapsen saanti ei varmaan ole mahdollista. 

Minulle on kerrottu etten saisi edes toivoa 

sellaista koska lapsikin olisi sairas ? 
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Kysymys yleisölle 

 

• Mitkä taustatekijät voivat vaikuttaa naisen 

pelkoihin ja asenteisiin 
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Mitkä taustatekijät voivat vaikuttaa 
naisen pelkoihin ja asenteisiin 

• Tilanne Hiv-hoidon suhteen lähtömaassa 

• Pelko omasta tulevaisuudesta 

• Tietämättömyys 

• Hiv-lasten tilanne lähtömaassa 

• Pelko jäädä yhteisön ja aviomiehen 

hylkäämäksi 
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Keskustelu 

  TH: On tärkeää, että raskaus ja synnytys on 

suunniteltu ja raskauden aikana käytät sinulle 

suunniteltua HIV-lääkitystä, jolloin virusmäärä 

laskee hyvin alhaiseksi ja voitte saada terveen 

lapsen yhdessä. HIV voi tarttua lapseen 

raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana. 

Näistä kaikista asioista teidän olisi hyvä yhdessä 

miehesi kanssa keskustella lääkärin kanssa. 

21 



Keskustelu 

Nainen: Jos saamme lapsen, voinko imettää 

häntä? Voiko äitini hoitaa häntä ? 

Voimmeko syödä muiden kanssa yhdessä 

juhlissa ? Voiko lapsemme leikkiä muiden 

lasten kanssa ? 
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Keskustelu 

• TH:Kun syöt säännöllisesti HIV-

lääkityksen, raskautta ja synnytystä 

hoidetaan hyvin, teille syntyy terve lapsi. 

Lasta et kuitenkaan voi imettää. Voitte 

rauhassa syödä ja olla muiden perheiden 

kanssa ja lapsenne voi leikkiä muiden 

lasten kanssa. Isoäiti ja kaikki sukulaiset 

saavat hoitaa häntä ja iloita kanssanne. 
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Kommunikaation 
haasteita/henkilökunta 

• Kiire, asiakkaiden vaihtuvuus 

• Kielimuuri, tulkkauksen tarve 

• Henkilökunnan pelot ja asenteet /tartunta 

• Kulttuurierot ja väärinkäsitykset 

• Tiedot ja käsitykset HIV:in ja TB:n syistä ja 

hoidosta 

• Työntekijän sukupuoli  
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Kommunikaation haasteita/asiakas 

• Puutteellinen luku- ja kirjoitustaito, erilaiset 
koulutustaustat 

• Suuri määrä vaativaa informaatiota 

• Kulttuurierot ja väärinkäsitykset 

• Käsitykset TB:n ja HIV:in syistä/ hoidosta 

• Stigman pelko, häpeä 

• Monimutkainen elämäntilanne ja historia  

   ( työ, toimeentulo, tulevaisuus ) 

• Huoli perheestä ja läheisistä 

• Oleskeluluvan saaminen 
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Yhteisymmärrystä lisäävät… 

• Kuuntele tietoisesti 

• Älä nojaudu omiin ennakkokäsityksiisi 

• Älä puhu päälle, vältä väittelyä 

• Keskity löytämään ”yhteinen kieli ” 

• Auta  asiakasta löytämään oma 
henkilökohtainen motivaationsa 

• Käytä kuvia, esitteitä ja muita materiaaleja  

• Auta löytämään vertaistukea 
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