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Syksyisin terveisin
toimituksen puolesta,
ILKKA REKOLA

Tuotepäällikkö,
Wellspect HealthCare

Krista sai MS-diagnoosin vasta lukuisien lääkärikäyntien jälkeen.
Vuosi oli 1996. Tuolloin hän oli jo lähes kymmenen vuotta
aavistellut, ettei kaikki ollut kunnossa. Selittämätön väsymys, tuntoaistin heikentyminen ja näköhäiriöt olivat vain muutamia niistä
oireista, jotka vaihtelivat kausittain.
TAPAAMME AURINKOISENA kevättalven
päivänä Kristan keittiössä teekupposten
ääressä. Krista on lupautunut kertomaan
taipaleestaan MS-taudin kanssa. Juuri
tänään kävely on erityisen hankalaa,
joten hän tukeutuu keppiin kattaessaan
pöytään skonsseja ja marmeladia. Taudille on tyypillistä, että jotkin päivät ovat
huonoja, kun taas toisina päivinä oireita
tuskin huomaakaan.
– Oli helpottavaa saada vihdoin diagnoosi, Krista kertoo ja asettautuu hitaasti
istumaan. - Olin tuntenut itseni ajoittain
sairaaksi aina teini-iästä asti. Minua
ei kuitenkaan koskaan otettu todesta,
koska oireet olivat lääkäreiden mielestä
liian epämääräisiä. Suunnaton uupumukseni kuitattiin toteamalla, että kyl-

lähän kaikkia väsyttää.
Kristan tilanteeseen paneuduttiin vasta sitten, kun nähtävissä oli
ulkoinen oire. Lääkäri totesi, että
toisesta kädestä puuttuivat refleksit,
ja kirjoitti välittömästi lähetteen neurologille.
– Siinä vaiheessa olin valtavan pettynyt lääkärikokemuksiini vuosien
varrelta. Epätoivossani olin etsinyt
apua vaihtoehtoisista hoitomuodoista
ja saanut toinen toistaan eriskummallisempia neuvoja. Aloin jo uskoa
olevani luulosairas, sillä en ymmärtänyt, miten kaikki oireeni liittyivät
toisiinsa.
Krista kävi ensimmäistä kertaa
neurologilla vuonna 1996. Hänen
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ESIKUVA: KRISTA SMEDELAND
TEKSTI ANNA M WESTBERG
KUVA WELLSPECT HEALTHCARE

muistiinpanoistaan lääkäri pystyi havaitsemaan sairauden pahenemisvaiheet ja
tunnistamaan, mikä tauti oli kyseessä.
Magneettikuvauksen1 ja selkäydinnestetutkimuksen2 jälkeen Kristan diagnoosiksi
varmistui viimein MS. Hän oli ehtinyt
varautua pahimpaan.
– Kun kuulin joutuvani selkäydinnestetutkimukseen, etsin sanan tietosanakirjasta ja sain selville, että toimenpide voi
antaa viitteitä muun muassa MS-taudista.
Sitten selasin kirjaa MS-taudin kohdalle,
ja palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.
ja muistelee aikoja
juuri diagnoosin jälkeen. Elämää varjostanut kuvio hahmottui vihdoinkin, ja samalla hän alkoi tajuta, miten yksilöllistä
MS-taudin kulku on. Miten tämä arvaamaton sairaus mahtaisi edetä juuri hänen
kohdallaan?
– Lääkäreiden mukaan MS-tautini oli lievää muotoa. Ennuste näytti hyvältä, eikä
odotettavissa olisi kovin vaikeita pahenemisvaiheita.
Jo neljän kuukauden kuluttua tilanne
kuitenkin muuttui täysin. Tauti hyökkäsi
rajusti molempiin jalkoihin. Käveleminen
ja virtsaaminen tuottivat vaikeuksia.
– Järkytyksekseni jouduin Göteborgin
Sahlgrenskan sairaalan osastolle 15, missä
hoidetaan vaikeasti sairaita Alzheimer-,
ALS-, Parkinson- ja MS-potilaita. Vasta
silloin taudin vakavuus valkeni minulle
toden teolla.
KRISTA SIEMAISEE TEETÄ

EN TOIPUNUT TÄYSIN tuosta pahenemisvaiheesta, ja seuraava tuli jo muutaman
kuukauden kuluttua. Runsaan vuoden
kuluessa Krista koki viisi vaikeaa pahenemisvaihetta. Hän koetti selviytyä ja
etäännyttää itsensä sairaudesta pakenemalla opintoihinsa. Tuolloin hän opiskeli
luonnontieteiden alaa aikuiskoulutusohjelmassa. Päättötodistuksessa komeili
kiitettäviä arvosanoja kaikista aineista.
Kun Krista oli palaamassa töihin
oltuaan virkavapaalla Volvolta, entinen
asentajan työ ei tullut kysymykseenkään. Tasapainon, voimien ja jaksamisen
heikennyttyä merkittävästi hän ei olisi
enää pystynyt hoitamaan tehtäviään. Sen
sijaan hänelle tarjottiin henkilöstötoimis-

tosta töitä muun muassa intranet-verkon
parissa. Toimistossa tiedettiin, että Krista
oli perustanut verkkosivuston www.
omms.se, ja hänen taipumuksensa tietotyöhön ja graafiseen suunnitteluun oli
pantu merkille.
MIKSI PERUSTIT SIVUSTON?

– Siksi, ettei mitään vastaavaa ollut ennestään, Krista vastaa epäröimättä. - Kun
sain diagnoosin, ahmin aiheesta kaiken
tiedon, mitä sain käsiini. Enimmäkseen
löysin raskaita englanninkielisiä tutkimusraportteja, joita oli melko työlästä
kahlata läpi. Niinpä päätin koota kaikki
tiedot samaan sivustoon ja kirjoittaa sairaudesta selkeästi ja helppotajuisesti.
Hän osallistui myös Ruotsin neurologisen vammaisjärjestön NHR:n* toimintaan ja jakaa sen kautta tietoa eteenpäin.
Nykyään Krista on MS-piireissä tunnettu
kasvo, ja hänen puoleensa käännytään
usein MS-potilaita koskevissa kysymyksissä.
käsityksen
tyypillisestä MS-potilaasta. MS-taudista
puhuttaessa monelle syntyy mielikuva
pyörätuoliin jäykistyneestä naisesta, mikä
ei useinkaan vastaa todellisuutta. MS-tauti
ei ole lihassairaus vaan hermoston sairaus.
Kun Louise Hoffsten [ruotsalainen muusikko] kertoi MS-taudistaan julkisesti,
moni sai varmasti entistä vivahteikkaamman kuvan sairaudesta.
– Avoimuus kannattaa. MS-taudissa ei
ole mitään hävettävää. Jos pelkää ihmisten
säälivää suhtautumista, voi ilmaista, ettei
sääliä kaivata.
Moni kuitenkin häpeää ja peittelee
sairauttaan viimeiseen asti. Krista kertoo naisesta, joka piilotteli MS-tautiaan
työntämällä aina lastenvaunuja edessään.
Toinen taas vaikutti mieluummin hoipertelevalta humalaiselta kuin konkkasi kaupungilla keppien kanssa.
– Kepit ja pyörätuoli säästävät huomattavasti voimia muihin asioihin.

– HALUAN MURTAA PERINTEISEN

SAIRAUTEEN LIITTYVÄT virtsarakon ongelmat ovat myös melko tuntematon aihe.
Vaivat voivat ilmetä monin tavoin. Toisilla
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KRISTA
Nimi: Krista Smedeland
Ikä: 42 vuotta
Asuinpaikka: Bohus, Ruotsi
Ammatti: Nykyisin sairauseläkkeellä, aiemmin web-tiedottaja

VIITTEITÄ
1. (Magnetic Resonance Imaging,
magneettiresonanssitomograﬁa)
on kuvantamismenetelmä, jolla
voidaan tarkastella aivokudoksen
vesipitoisuutta. Tulehtuneeseen kudokseen kertyy tavallista enemmän
vettä, ja vauriot näkyvät kuvissa
valkoisina alueina. Arpeutumat puolestaan erottuvat pieninä valkoisina
pisteinä tai laikkuina.
Magneettikuvausta kutsutaan joskus
virheellisesti magneettiröntgeniksi,
mutta siinä ei käytetä röntgensäteitä.
Lähde: www.omms.se
2. Selkäydinnestetutkimuksessa
neurologi ottaa potilaalta näytteen aivo-selkäydinnesteestä eli
likvorista, joka ympäröi aivoja ja
selkäydintä. Tutkimus on yleensä
kivuton. MS-potilaalla likvorissa
voidaan havaita tavallista suurempi
määrä T-imusoluja, jotka kuuluvat
valkosoluihin, sekä kohonnut
immunoglobuliinien eli vastaaineiden pitoisuus. Osalla potilaista
esiintyy selkäydinnestetutkimuksen
jälkeen kovaa päänsärkyä. Lepo
ja runsas nesteen nauttiminen tutkimuksen jälkeen saattavat pienentää
päänsäryn riskiä.
Lähde: www.ne.se

*NHR Neurologiskt handikappades riksförbund
www.nhr.se

KRISTAN NEUVOT
Neuvot MS-tautia sairastaville
1.
Kerro sairaudesta läheisillesi
2. Jatka tulevaisuuden suunnittelua
3. Varaudu olemaan joustava pahenemisvaiheen
sattuessa – suunnitelmia voi aina muuttaa
4. Annostele lapsille sopivasti tietoa iän mukaan,
mutta älä salaa sairautta

Neuvot hoitohenkilökunnalle
1. Selvitä mahdolliset virtsarakon ongelmat
2. Ehdota omatoimista toistokatetrointia
3. Esittele markkinoiden uusia katetreja

Neuvot omaisille
1.
Ole läsnä
2. Kuuntele
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Katso s. 10
Wellspect HealthCaren
MS-symposium 2012

on virtsaamisvaikeuksia, toisilla taas
erittäin tiheä virtsaamistarve. Jotkut eivät
tunnista virtsaamistarvetta lainkaan. Joskus näitä kaikkia vaikeuksia voi esiintyä
yhtä aikaa. Tällaiset vaivat voivat aiheuttaa virtsatieinfektioita, jotka puolestaan
saattavat vaurioittaa munuaisia.
– Vei pitkään, ennen kuin rakkovaivoihini löytyi ratkaisu, Krista kertoo. Virtsaaminen ja myös pidättäminen oli vaikeaa,
ja tilanne äityi hankalammaksi jokaisen
pahenemisvaiheen jälkeen. Sain lääkityksen pidätysongelmiin, mutta lääkkeiden
sivuvaikutukset vaikeuttivat virtsaamista
entisestään.
KRISTA VAHVISTAA , että ainakin hänen
tapauksessaan virtsarakon ongelmat muodostuivat vähitellen jopa suuremmaksi
esteeksi kuin esimerkiksi keppien kanssa
liikkuminen.
– Minähän rakastan teetä! hän huomauttaa ja viittaa edessään olevaan kuppiin,
joka on kaadettu täyteen höytyävää teetä
jo kahdesti keskustelumme aikana.
– Lopulta uskalsin tuskin juoda enää
pisaraakaan. En voinut kuvitellakaan käyväni baarissa oluella tai ostavani kolaa elokuviin mennessä.
Pelastukseksi osoittautui omatoiminen
toistokatetrointi. Jotkut Kristan ystävät
käyttivät toistokatetrointia, mutta menetelmää ei ollut koskaan neuvottu hänelle.
Kerran kuntoutusmatkalla Teneriffalla
hän rohkaisi mielensä ja pyysi apua sairaanhoitajalta.

Vihdoinkin sain
nukkua koko yön. Muutos oli valtava,
kun enää ei tarvinnut koko ajan tarkkailla rakon toimintaa, huolehtia kolikoita
mukaan kaupungille ja pitää kaikkialla
tarkkaa lukua yleisten vessojen sijainneista.
Krista painottaa, että kannattaa ehdottomasti suosia hydrofiilisia katetreja, sillä
ne ovat hellävaraisimpia ja liukuvat vaivattomasti virtsaputkessa.
– Terveydenhuollossa tarjolla on useimmiten geelillä liukastettavia katetreja, jotka
eivät liu'u yhtä helposti. Monella on epämiellyttäviä muistoja sairaalassa tehdystä
katetroinnista, esimerkiksi synnytyksen
yhteydessä, jolloin on todennäköisesti
käytetty tällaista hankaavaa ja tahmeasti

– SIITÄ ALKOI UUSI ELÄMÄ!
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liukuvaa katetria. Omatoiminen toistokatetrointi hydrofiilisella katetrilla ei kuitenkaan ole kivuliasta eikä epämiellyttävää.
Aluksi se tuntuu vain hieman oudolta,
kunnes keho tottuu.
KRISTA EI ANNA SAIRAUDEN estää täysipainoista elämää. Vaikka hän on nykyään
kokoaikaisella sairauseläkkeellä, hän
suunnittelee tulevaisuutta siinä missä
terveetkin ihmiset.
– Eniten kaipaan kykyä kävellä vaivattomasti ja juosta. Muutoin elän sellaista
elämää kuin haluankin. Pyrin esimerkiksi
ulkoilemaan mahdollisimman paljon perheeni kanssa.
Äkkiä hän nousee hakemaan keittiön
oven takaa uutuuttaan kiiltävän vaaleanpunaisen onkivapansa ja esittelee sitä innoissaan.
– Eikö olekin hieno! Kalastamme muun
muassa taimenta ja haukea – mitä nyt
sattuukin onkeen tarttumaan.
Joitakin kuukausia sitten Krista muutti
pois kaupungista ja rakentaa nyt yhteistä
tulevaisuutta uuden puolisonsa ja tämän
kahden lapsen kanssa. Kristan oma tytär
on jo muuttanut omilleen. Vaikuttiko
raskaus aikoinaan sairauteen jollakin
tavalla?
– Immuunijärjestelmä ikään kuin kytkeytyy pois päältä raskauden aikana.
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LYHYESTI MS
MS-tauti on tulehdussairaus, joka
vaikuttaa keskushermostoon, aivoihin
ja selkäytimeen. Keskushermoston eristekerros (myeliini) katoaa aiheuttaen
sidekudosmuutoksia, joista käytetään
nimitystä skleroosi (plakki tai kovettuma). Nämä vahingoit-tuneet alueet
hidastavat hermoimpulssien toimintaa.
myelin

nerv

MS-taudin eteneminen voi olla
hyvin epätasaista. Virtsaaminen on
toisinaan hankalampaa, toisinaan
suhteellisen helppoakin. Silti on erittäin
tärkeää, että rakon tyhjentämisongelmia
hoidetaan jatkuvasti. Jäännösvirtsa
voi aiheuttaa virtsatieinfektioita, jotka
voivat vuorostaan aiheuttaa uusia
hyökkäyksiä tai palauttaa juuri rauhoittuneen hyökkäyksen.
Lähde: www.lofric.ﬁ

Uusi nimi ja uudet omistajat
Uudesta nimestä huolimatta tuotteet ovat ennallaan ja samat tutut ihmiset työskentelevät niiden
parissa. Nimen muutoksen syynä on yrityksen
omistajan vaihtuminen.
viime kesänä. AstraZeneca myi tuolloin Astra Techin, joka
on LoFric-tuotemerkin valmistaja. Ostaja
oli yhdysvaltalainen hammastarvikkeiden valmistaja DENTSPLY International.
Oston myötä yrityksen toiminta laajeni
myös terveydenhoitotuotteisiin. Tämä osa
yrityksestä on 31.8. alkaen nimeltään
Wellspect HealthCare.
YRITYSKAUPAT TEHTIIN

OMISTAJANVAIHDOKSEN yhteydessä Svenn
Poulsen nimitettiin Wellspect HealthCaren konsernijohtajaksi. Poulsenilla on
pitkä ja vankka kokemus johtotoimista
useassa suuressa yrityksessä muun
muassa lääkintätekniikan alalla. Wellspect
HealthCaren luotsaaminen eteenpäin on
Svenn Poulsenin mielestä haaste ja kunnia.

katetrien
uranuurtaja! Se toi ensimmäisenä markkinoille kertakäyttöisen katetrin, joka
kohensi monen käyttäjän elämänlaatua.
– Yrityksellä on alalla erinomainen
maine myös liiketoimintatapansa ansiosta,
hän lisää. - Koko organisaatiossa noudatetaan korkeatasoista etiikkaa, ja kilpailu on
aina ollut reilua.
Svenn Poulsen kertoo innostuneena,

– ASTRA TECH ON HYDROFIILISTEN

TEKSTI ANNA M WESTBERG
KUVA RUNE LARSSON, TOMAS SVANTESSON,
WELLSPECT HEALTHCARE

Svenn Poulsen, Welspect HealthCaren
toimitusjohtaja.

miksi hän otti johtajan paikan vastaan.
Päätökseen vaikuttivat ennen kaikkea
kolme perustavanlaatuista tekijää: tuotteet, sisäiset arvot ja uusien omistajien
tarjoama tuki.
erittäin ylpeitä tuotteistamme. Aiomme kuitenkin parantaa
niitä entisestään. Organisaatio nojautuu
syviin inhimillisiin arvoihin, kuten kunnioitukseen ja omanarvontuntoon. Nämä
arvot ovat lähellä omaa sydäntäni, ja ne
muodostavat todella vahvan perustan

– VOIMME OLLA

MITÄ UUSI NIMI TARKOITTAA?

'Well' tarkoittaa hyvinvointia. Se viestii yksiselitteisesti, että tuotteemme parantavat elämänlaatua.
'Spect' voi merkitä monta asiaa. Se voi tulla
esimerkiksi sanasta 'respect', kunnioitus, jota tunnemme käyttäjiä kohtaan. 'Spect' voidaan tulkita
myös lyhenteeksi sanasta 'expect' (odottaa),
joka viittaa siihen, että käyttäjät voivat odottaa
yritykseltä ja sen tuotteilta paljon.

kaikelle toiminnallemme. Lisäksi uudet
omistajamme antavat meille täyden
tukensa.
KOSKA POULSEN on koulutukseltaan
lääkäri, hänelle on luontaista keskittyä
aina käyttäjän tarpeisiin.
– Tuotteillamme on oltava ratkaiseva
merkitys, Svenn Poulsen painottaa.
– Meidän on kehitettävä yhä parempia
tuotteita käyttäjien tilanteen ja toiveiden
mukaan. Käyttäjien tyytyväisyys on
suurin innoittajamme! Toivomme uuden
Wellspect HealthCare -nimen ilmentävän pyrkimyksiämme entistäkin selkeämmin.

TOIMINTA SÄILYY ENNALLAAN

– Omistajanvaihdos tai nimenmuutos eivät
juurikaan vaikuta pohjoismaiseen toimintaamme, kertoo Pohjoismaiden terveydenhoitodivisioonan liiketoiminta-aluepäällikkö Niels Rein.
– Tinkimätön työmme käyttäjien hyväksi jatkuu ennallaan. LoFric on sama tuttu tuote, ja
panostamme yhtä lujasti laatuun ja turvallisuuteen kuin ennenkin.

Nimi ennen ja nyt
KISTNER AB – Sjukvårdsutensilier – Sjuco – Astra Sjuco – Astra Tech –
Astra Meditech – Astra Tech in the Astra Zeneca group – Wellspect HealthCare
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Fokus: MMC AIKUISILLA
TEKSTI ANNA M WESTBERG
KUVA WELLSPECT HEALTHCARE, YKSITYISIÄ KUVIA

Elinikäinen hoito ja seuranta
välttämätöntä

Kun selkäydinkohjusta (MMC-vammasta) kärsivät länsiruotsalaiset lapset täyttävät 18 vuotta, heidät ohjataan Göteborgin alueellisen kuntoutuksen piiristä aikuissairaanhoidon puolelle. Siirtymän olisi tarkoitus
tapahtua mahdollisimman sujuvasti, mutta totuus on valitettavasti toisenlainen MMC-vammaisten aikuisten
kannalta. Monella on hyvinkin katkeria kokemuksia.
MAGDALENA
VU MINH ARNELL

Nimi: Magdalena Vu Minh Arnell
Nimike: Sairaanhoitaja, lasten ja nuorten
terveydenhoidon erikoissairaanhoitaja ja
uroterapeutti
Toimi: Uroterapeutti, jatko-opiskelija
Göteborgin yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan kliinisen laitoksen lastentautien osastolla
Työpaikka: Kuningatar Silvian lasten- ja
nuortensairaalan alueellinen kuntoutusyksikkö
Muut tehtävät: Luennoi eri koulutusasteilla
neurogeenisista rakon ja suolen toimintahäiriöistä.
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30 vuotta ja
seurannut lukuisien lasten taivalta pienestä saakka, Magdalena Vu Minh Arnell
kertoo. - Kun sitten kuulin osan heistä
kertovan nykyisestä elämäntilanteestaan
tekemissämme
puhelinhaastatteluissa,
olin järkyttynyt.
Magdalena työskentelee uroterapeuttina
Göteborgin alueellisessa kuntoutusyksikössä ja toimii sen lisäksi osa-aikaisesti
tutkijana. Tulevassa väitöskirjassaan hän
paneutuu MMC-aikuisten tilanteeseen.
Tähän saakka aihe on jäänyt pimentoon,
koska lapset siirretään 18-vuotiaina aikuissairaanhoidon puolelle, jossa kokonaiskuva potilaista puuttuu.
– Haastattelimme puhelimitse kaikkiaan
69 entistä potilasta, Magdalena selittää. Vanhin haastateltava oli 50-vuotias ja nuorin 27-vuotias. Kyselimme haastateltavilta,
saivatko he aikuisinakin sopivaa hoitoa ja
tukea. Lisäksi kartoitimme heidän yleistä
elämäntilannettaan muun muassa koulutuksen, perheen ja työn osalta. Haastattelututkimus perustui osallistujien
henkilökohtaiseen näkemykseen omasta
tilanteestaan.

– OLEN OLLUT TÄÄLLÄ TÖISSÄ

KUNTOUTUKSESSA TÄHDÄTÄÄN siihen, että
18 vuoden ikään mennessä lapsen munuaiset saadaan kuntoon ja että hän osaa suorittaa omatoimisen toistokatetroinnin sekä

huolehtia itsenäisesti suolensa tyhjennyksestä. Nämä tavoitteet saavutetaan
jatkuvalla seurannalla, joka kestää niin
kauan, kuin lapsi kuuluu lastensairaanhoidon piiriin.
– Tällä hetkellä hoidettavana on 160 lasta ja
nuorta, joilla on selkäydinkohju, Magdalena
kertoo. - Näemme lapsen ensimmäistä
kertaa jo hänen toisella elinviikollaan. Sitten lähden itse tai joku kollegoistani lähtee
Kuningatar Silvian lastensairaalaan tapaamaan koko perhettä.
ON TÄRKEÄÄ LUODA luottamuksellinen
suhde heti alusta alkaen. Kuntoutustyöryhmä seuraa lasta tiiviisti ja kutsuu
perheen säännöllisesti kuntoutusyksikköön keskustelemaan tilanteesta. Tapaamisten välillä perhettä pidetään ajan
tasalla puhelimitse.
Toistokatetrointi ja suolentyhjennys
ovat elinikäisiä hoitotoimia. MMC-lapsista
90 prosenttia ei pysty tyhjentämään virtsarakkoaan ilman katetrointia. Omatoimisen toistokatetroinnin oppiminen on
tärkeää lapsen yksityisyyden ja itsenäistymisen kannalta. Säännöllinen toistokatetrointi on myös välttämätöntä, jotta
munuaiset eivät vaurioituisi vakavasti.
– Vanhemmat ovat usein huolissaan,
kun heidän lapsensa on siirtymässä pois
lastensairaanhoidosta, Magdalena toteaa.

– He kokevat, että edessä on harppaus suureen
mustaan aukkoon.
LASTENSAIRAANHOIDOSTA
POIKETEN
aikuissairaanhoito on jaettu erikoisaloittain. MMCvammassa taudinkuva ei ilmene niin selkeänä
kuin erikoissairaanhoidossa odotetaan. Terveyskeskuksissa osaaminen on puolestaan
yleisluontoista eikä siksi välttämättä riitä
tarjoamaan MMC-potilaille oikeanlaista tukea.
Pahimmassa tapauksessa ongelmien laajuutta
ei ymmärretä, ennen kuin potilas päätyy ensiapuun munuaisten lakattua toimimasta.
– Haastatteluista kävi ilmi, että yksin asuvilla
oli heikoin kokonaistilanne, Magdalena kuvailee. - Parasta hoitoa kokivat saavansa ne, jotka
asuivat edelleen vanhempiensa luona tai ryhmäasunnossa.
Osa haastateltavista oli saanut painehaavoja,
vaikka niitä ei ollut lapsuusiässä juurikaan
esiintynyt. Erään ihmisen haava oli äitynyt niin
pahaksi, että hänen jalkansa jouduttiin amputoimaan.

kentyneen tuntoaistin takia MMC-vammaisen
on tavallista vaikeampi tunnistaa virtsaamistarpeensa. Siitäkin syystä toistokatetroinnista huolehtiminen voi olla hankalaa.
HOITOHENKILÖKUNNAN HAASTEENA on luottamuksen rakentaminen, jotta päästään pintaa
syvemmälle ja osataan pureutua oikeisiin kysymyksiin, Magdalena toteaa. Vasta silloin voidaan
selvittää, miten omatoiminen toistokatetrointi ja/
tai suolentyhjennys sujuu ja minkälaista apua
potilas kaipaa.
– MMC-lapsia syntyy yhä vähemmän, Magdalena huomauttaa. Useimmilla heistä on normaali
eliniän odote, toisin kuin 30 vuotta sitten. Niinpä
potilaiden määrä lastensairaanhoidon piirissä
pienenee, kun taas aikuissairaanhoitoon tulee
lisää asiakkaita.
Magdalena toivookin hoidon keskittämistä,
jotta tähän melko harvinaiseen diagnoosiin liittyvää osaamista voitaisiin kehittää. MMC-lasten
elinikäiseen kuntoutukseen tähtäävä yksikkö
voisi kenties toteutua tulevaisuudessa.

–

YLI PUOLET OMATOIMISESTI toistokatetroivista
MAGDALENA VU MINH ARNELLIN tutkimustyön
käytti yhä samankokoisia tyhjennyskatetreja seuraava vaihe on 69 haastateltavan täyttämän
kuin lapsena, vaikka heidän olisi kuulunut elämänlaatulomakkeen arvioiminen.
vaihtaa paksumpaan katetriin.
– On tärkeää, että koostamaamme aineistoon
Eräs nuori mies kertoi terveyskeskuksen tutustuvat kaikki, jotka osallistuvat näiden
yleislääkärin tiedustelleen, milloin selkäydin- potilaiden kuntoutukseen, Magdalena summaa.
kohju oli tullut.
Vain siten voimme edistää tämän ihmisryhmän
Monella oli suolentyhjennykseen liittyviä elämän laatua.
vaikeuksia. Yksi haastateltavista turvautui
edelleen pari kertaa viikossa jo ikääntyvien
*Marie Peny-Dahlstrandin väitöskirja
vanhempiensa apuun peräruiskeen käytössä.
"To get things done, the challenge in
Yli puolet käytti kookkaita suojia ulosteenkareveryday life in children with spina bifida.
kailuun. Eräs haastateltava eli kuin vankina nelQuality of performance, autonomy and
jän seinän sisällä, koska hän ei uskaltanut lähteä
participation", joka esiteltiin Göteborgin
kotoaan ulostusongelmien takia.
yliopistossa vuonna 2011. Katso myös
– Moni itki haastattelun aikana, Magdalena
Marie Peny-Dahlstrandin haastattelu
muistelee. - Puhelut olivat täynnä tunteenpurnumerosta 1/2012.
kauksia.
Hän pudistaa päätään ja puuskahtaa:
– Teemme ennaltaehkäisevää työtä lapsen
hyväksi 18 vuoden ajan juuri siksi, että asiat
eivät menisi näin!
USEIMMAT MMC-AIKUISET ohjataan lähimpään
terveyskeskukseen, mutta Magdalenan mielestä
Ruotsin terveyskeskuksissa tiedetään yleisesti
kovin vähän selkäydinkohjusta ja neurogeenisesta rakon ja suolen toimintahäiriöstä
sekä omatoimisesta toistokatetroinnista ja
muista hoitotoimista. Siksi hoitohenkilökunta
ei osaa esittää oikeita kysymyksiä. Myöskään
inkontinenssin hoidon kehitykseen ei ole
perehdytty riittävästi, joten potilailta jää saamatta arvokasta tietoa alan viimeisimmistä
tutkimuksista tai uusien, entistä parempien
katetrien ja suojien tarjonnasta. Kaiken lisäksi
potilaat ovat nyt täysi-ikäisiä ja jäävät oman
onnensa nojaan päättämään avun tarpeestaan.
– Tämäkin osoittaa tarvittavan ammattitaidon puutetta, Magdalena jatkaa. - Selkäydinkohjusta
kärsivät ihmiset puhuvat usein sujuvasti,
eivätkä heidän rajoituksensa välttämättä ole
näkyviä. Muissa tutkimuksissa* on kuitenkin
todettu, että neuropsykologisista syistä monella
potilaalla on esimerkiksi aloitekykyyn, strategiseen ajatteluun ja lähimuistiin liittyviä ongelmia.
Puutteellinen ajantaju saattaa lisäksi haitata
toistokatetroinnin säännöllistä toteutusta. Hei-

TUTKIMUKSEN
YHTEENVETO
Vain harva tutkimukseen
osallistuneista oli saanut
uroterapiaa, eikä kukaan
ollut saanut apua suolentyhjennyksestä huolehtimiseen.
Kaksikymmentä osallistujista ei käynyt lainkaan
urologisissa tarkastuksissa
tai kävi niissä 5–10 vuoden
välein. Suurin osa (87 %)
käytti suojaa tai vaippaa.
Kaksi kolmesta asui yksin, ja
vain muutamalla oli lapsia.
Tutkimus osoitti lisäksi, että
miesten oli vaikeampaa
solmia läheisiä ihmissuhteita
kuin naisten. Suojan/vaipan
käyttö ei vaikuttanut mahdollisuuteen löytää elämänkumppani.
Lähde: "Adults with myelomeningocele: An interview study
about life situation and bladder
and bowel management", tekijät
Magdalena Vu Minh Arnell,
Katarina Seljee Svedberg,
Birgitta Lindehall, Ulf Jodal, Kate
Abramhamsson. Julkaistu Journal
of Pediatric Urology -lehdessä
2012.
Magdalena Vu Minh Arnellin
tiivistelmä ja käännös.

TIETOA MMC-VAMMASTA
Meningomyeloseele (MMC) eli selkäydinkohju
tai selkärankahalkio on selkärangan synnynnäinen epämuodostuma, jossa selkäydintä
suojaava luusto jää sulkeutumatta. Halkio
korjataan leikkauksella mieluiten jo ensimmäisen elinvuorokauden aikana. Selkäydinkohju
heikentää paitsi liikuntakykyä, myös muun
muassa virtsarakon ja peräsuolen lihasten
hermotusta.
Lähteet: www.ne.se ja www.lofric.se
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Teema: VASTUULLISTA YRITYSTOIMINTAA
TEKSTI ANNA M WESTBERG
KUVA ISTOCKPHOTO

Potilasturvallisuus tuotteen
keskeinen ominaisuus
Potilasturvallisuudesta puhutaan lähinnä terveydenhoitoalalla. Käsite koskee kuitenkin olennaisesti
myös yrityksiä, jotka valmistavat terveydenhuollon tuotteita. Tuotteille asetetaan ankaria vaatimuksia,
jotta asiakas/potilas voisi aina käyttää niitä turvallisin mielin.
kertaa vuodessa ulkopuolisen
tahon suorittama valvontatarkastus, kertoo yrityksen urologiatuotteiden laadunvalvontapäällikkö Petra Grapengiesser. - Joka kolmas vuosi
koko laadunvalvontaprosessimme tarkastetaan
perusteellisesti.
Turvallisuusvaatimukset perustuvat MDDdirektiiviin, joka sääntelee lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta EU-maissa. Jos tuote ja
yrityksen laadunvalvontatyö ovat vaatimusten
mukaisia, yritykselle myönnetään sertifikaatti
ja oikeus tuotteen CE-merkintään.
– Merkintä on välttämätön, jotta direktiivin
mukaista tuotetta voitaisiin markkinoida ja
myydä Euroopan markkinoilla, Petra Grapengiesser selittää.

– MEILLÄ ON KAKSI

CE-MERKINNÄLLÄ YRITYS osoittaa, että tuote
täyttää sitä koskevat perustavanlaatuiset turvallisuusvaatimukset. Vaatimustenmukaisuutta
valvovat puolestaan Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimean1 nimittämät ilmoitetut laitokset (Notified Bodies). Sekä tuotteita
että tuotantoa säännellään siis tiukasti erilaisin
määräyksin. Puolueettoman tahon suorittama
lopputarkastus ja -arviointi osoittavat, että yritys
on menetellyt asianmukaisesti.
Lääkintäteknisiä tuotteita koskeva laki edellyttää, että valmistajan on käytettävä hyväksyttyä laatujärjestelmää, standardia, joka helpottaa
vaatimusten noudattamista.
– Arviointiperusteena käytetään ISO 13485-laatustandardia, Petra Grapengiesser toteaa. - Tämä
tarkka säännöstö edistää kaiken toiminnan laatua yrityksessämme.
Standardi kattaa kokoonpanon, valmistuksen
ja valvonnan. Se sisältää myös dokumentointiin,
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johdon vastuuseen, resurssien käsittelyyn, tuotekehitykseen, arviointiin, analysointiin ja parannuksiin liittyviä vaatimuksia. Kaikki tähtää
siihen, että asiakas (tai potilas) saa lopulta käsiinsä mahdollisimman turvallisen tuotteen.
prosesseja ja tuotteita
kiinteän valvontaohjelman mukaan, jotta saisimme mahdollisimman nopeasti palautetta, jos
jokin menee vikaan, Petra Grapengiesser kertoo.
– Poikkeustilanteiden hallinta on meille erittäin
tärkeää. Virheistä oppimalla voimme jatkuvasti
kehittää valvontajärjestelmäämme. Kyse on kuitenkin tasapainoilusta, sillä kaikkea ei aina voi
hallita.
Valvontaohjelma on muotoiltu siten, että
kaikkia prosessin osia voidaan valvoa mahdollisimman tehokkaasti. Joustavuutensa ansiosta
ohjelma on myös mukautettavissa esimerkiksi
uusien tuotteiden tuomiin haasteisiin.
– Työryhmäni osallistuu tuotekehitykseen jo
varhaisessa vaiheessa muun muassa arvioimalla
riskejä: mitä on otettava huomioon? Mitä täytyy
välttää?

vähintään viiden vuoden
ajan, joten arkistosta voidaan
etsiä tarvittavia tietoja kustakin tuotannosta ja myös siitä,
mihin kyseinen erä toimitettiin.

– ARVIOIMME JA VALVOMME

UUDEN TAI MUOKATUN tuotteen käyttötesteillä
tarkistetaan, onko oikeat asiat otettu huomioon.
Jokaisessa vaiheessa on varmennettava, että
tulos on suunnitelmien mukainen. Vasta sitten
voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. Myös
uudet tai kokoonpanoltaan muokatut laitteet
koeajetaan perusteellisesti, ennen kuin ne otetaan säännölliseen käyttöön. Varotoimista huolimatta tuotereklamaatioita tulee silloin tällöin.
Koska jokainen valmistuserä dokumentoidaan,
Petra työryhmineen pystyy helposti jäljittämään
erää koskevat tiedot. Kaikki tiedot säilytetään

– REKLAMAATIOT OVAT MEILLE

arvokasta palautetta, Petra
Grapengiesser painottaa. Jokainen meille saapuva
näyte tutkitaan. Miten vika
on syntynyt? Onko itse tuote
viallinen? Pyrimme aina
vastaamaan
paikallisille
yhtiöillemme, jotta asiakas
saisi tiedon mahdollisimman
nopeasti. Reklamaatioiden
ansiosta voimme kehittyä
entistäkin paremmiksi.
L aadu nva lvont a m me
lähtökohtana onkin paitsi
ongelmien
ehkäiseminen, myös jatkuva pyrkimys parempaan, yhä
tehokkaampaan kehitystyöhön ja valmistukseen. Näin
yrityksemme vaalii asiakkaan tai potilaan etua.

Fokus: YMPÄRISTÖ

TEKSTI ANNA M WESTBERG
KUVA ISTOCKPHOTO, WELLSPECT HEALTHCARE

Ympäristötyön arvoa
edistävä tutkimus

Yritykset näkevät nykyään paljon vaivaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Minkälainen merkitys ympäristökysymyksillä on asiakkaalle? Onko
ympäristöasioiden korostaminen vain sanahelinää, tai jääkö asiakas
kenties vaille tietoa, jota tuotteen ympäristövaikutusten realistinen arviointi
edellyttäisi?

MIKÄ ON CSR?
Vastuullinen yritystoiminta
(englanniksi Corporate
Responsibility, lyhenne CR
tai CSR, jossa S tulee sanasta Social) eli yritysvastuu tarkoittaa, että yritys noudattaa
toiminnassaan yhteiskunnan
kasvavia vaatimuksia ympäristövastuusta sekä eettisestä
ja sosiaalisesta vastuusta.

1

Lääkealan turvallisuus- ja

kehittämiskeskus Fimea vastaa
lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä sekä tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Huolehdimme siitä,
että yksittäiset potilaat sekä terveydenhuollon ja eläinlääkinnän
ammattilaiset saavat käyttöönsä
turvallisia ja tehokkaita tuotteita,
joita käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.
Lähde: www.ﬁmea.ﬁ

IVL1 ON KÄYNNISTÄNYT ympäristötiedotukseen
liittyvän tutkimusprojektin, johon Wellspect
HealthCare osallistuu yhteistyökumppanina.
Sisäänostajien, materiaalikonsulttien ja ympäristökoordinaattoreiden syvällisten haastattelujen perusteella pyritään selvittämään, miten
ympäristöasioita koskevaa viestintää tulisi
tehostaa.
- Haluamme perehtyä hankintapäätösten
taustamekanismeihin, projektijohtaja Håkan
Stripple IVL:ltä selittää. - Antavatko yritykset
asianmukaista tietoa vastaanottajan kannalta
sopivalla tasolla?
Sisäänostaja määrittää usein hankinnoille
perusvaatimukset, joihin kuuluvat myös
ympäristövaatimukset. Vaatimusten muotoiluun on tärkeää kiinnittää huomiota. Jos
vaatimustaso on liian alhainen, kaikki tuotteet ylittävät sen, eikä ympäristön kuormitus
pienene. Vääränlaiset vaatimukset myös heikentävät ympäristötehokkuuden kehitystä.
Ympäristöosaaminen on olennainen tekijä
sekä myyjän että ostajan kannalta. Lisäksi
tarvitaan toimivia organisaatio- ja päätöksentekorakenteita, taloudellisia resursseja sekä
tietenkin sitoutumista. Ympäristölle suotuisat
hankintapäätökset edellyttävät siis monenlaisten asioiden huomioon ottamista. Tuotteen
käyttöominaisuuksista tai käyttäjien turvallisuudesta ei luonnollisestikaan sovi tinkiä.
Nähtäväksi jää, minkälainen ympäristötiedotus tehoaa parhaiten erilaisiin kohderyhmiin: tieteelliset artikkelit, ympäristöselosteet
(EPD, Environmental Product Declaration 2),
ympäristömerkintäjärjestelmät, LCA-elinkaarianalyyseihin3 perustuvat tiedot vai yritysten
omat aineistot. Minkätyyppisillä tiedoilla on
suurin painoarvo, kun hankkiva taho tekee
päätöksiä?
- Kenties ympäristöasioissa tarvitaan ostomenettelyn harmonisointia tai ainakin entistä sujuvampaa viestintää ostajan ja myyjän

välillä, jotta kaupankäynnissä voitaisiin
hyödyntää asianmukaisia ympäristötietoja. Muutoin voi käydä niin, etteivät
uudet ympäristöä säästävät tuotteet
päädy käyttöön, jolloin ei myöskään voida
vaikuttaa ympäristön hyväksi, Håkan
Stripple toteaa. - Täytyyhän olla kannattavaa tuoda markkinoille edistyksellisiä,
ympäristötehokkaasti tuotettuja tuotteita.
Projekti päättyy syksyn aikana, ja
se esitellään IVL-raportin muodossa.
Julkaisemme tutkimuksen tulokset ja
johtopäätökset myöhemmässä Toistokatetrointi-lehden numerossa.

Viitteet
1

IVL Svenska Miljöinstitutet on riippumaton, voittoa

tavoittelematon ympäristötutkimuslaitos, jonka
omistaa Ruotsin valtion ja elinkeinoelämän yhteinen
säätiö. IVL harjoittaa soveltavaa tutkimusta ja pyrkii
edistämään ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua elinkeinoelämässä sekä
muussa yhteiskunnassa.
2

EPD, on standardoitu selostejärjestelmä, joka ku-

vaa tuotteiden ja palveluiden ympäristöominaisuuksia elinkaariarvioinnin pohjalta.
3

LCA, elinkaarianalyysi, jolla voidaan seurata

tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinajan
raaka-aineesta jätteeksi.
Lähteet: www.ivl.se, www.msr.se, www.ne.se
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Fokus: MS-KONFERENSSI 2012
TEKSTI ANNA M WESTBERG KUVA ANDERS TENNBY

Puheenaiheina virtsarakko ja lantion seutu
Lähes 80 prosenttia kaikista MS-potilaista kärsii taudin edetessä virtsarakon ongelmista. Silti
nämä vaivat tulevat harvoin esiin potilaiden hoitokäynneillä. Moni tyytyykin elämään ongelmien
kanssa kaikessa hiljaisuudessa ilman asianmukaista hoitoa.
eivät edes tiedä, että
rakon toimintahäiriöt kuuluvat taudinkuvaan, huomauttaa Claire Fowler, joka
on Lontoon yliopiston neurourologian
emeritusprofessori ja yksi tämänvuotisen
konferenssin moderaattoreista. - Usein
heitä hävettää keskustella ongelmistaan.
Myöskään hoitohenkilökunta ei yleensä
ota asiaa puheeksi.
– Niinpä rakkovaivat saatetaan virheellisesti tulkita MS-oireiden pahenemiseksi,
vaikka todellisuudessa kyseessä olisi
virtsatieinfektio, Fowler jatkaa. - Lääkitsemätön tulehdus voi pitkittyessään johtaa
vakaviin munuaisvaurioihin.
Tämänvuotisessa Wellspect HealthCaren MS-konferenssissa keskeisenä
aiheena oli virtsarakon lisäksi koko lantion seutu. Konferenssin ensimmäisen
päivän alkajaisiksi tohtori Alasdair Coles
esitteli MS-tutkimuksen uusimpia tuulia.
Sen jälkeen oli vuorossa professori Claire
Fowlerin luento neurologisesta rakon hallinnasta ja MS-potilaiden rakkovaivojen
hoitoperiaatteista. Professorit Emmanuel
Chartier-Kastler ja Pierre Denys luennoivat päivän päätteeksi poikkitieteellisestä
näkökulmasta MS-tautiin liittyvien rakon
toimintahäiriöiden hoidossa.

– KAIKKI MS-POTILAAT

TOISEN KONFERENSSIPÄIVÄN ohjelmassa
oli kolme rinnakkaista työpajaa. Yhden
vetäjänä oli sairaanhoitaja Roberta Motta,
joka esitteli omatoimista toistokatetrointia kahden MS-potilaan kanssa. Toisessa
työpajassa tarkasteltiin tohtori Sandra
Möhrin johdolla MS-taudin vaikutusta
seksuaaliseen kanssakäymiseen ja mahdollisten toimintahäiriöiden hoitoa. Kolmas työpaja käsitteli virtsatieinfektioiden
esiintymistä ja virhediagnosointia MS-
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taudin yhteydessä. Professori Emmanuel
Chartier-Kastler ja tohtori Laura Lopes
antoivat hyviä neuvoja ongelman hallintaan ja seurantaan.
KONFERENSSIN
LOPUKSI
keskusteltiin
rakon toimintahäiriöiden hoidon nykyisistä suuntaviivoista. MS on oikukas ja
vaikeasti ennustettava sairaus. Juuri rakon
toimintaan liittyvät ongelmat voivat olla
välillä lieviä ja ajoittain taas hyvinkin hankalia. Henkilökunnan on tarkoitus käyttää
hoidon suuntaviivoja apuna potilaan sairauden etenemisen seurannassa urologian
alueella. Vain näin voidaan taata johdonmukainen ja oikeanlainen hoito.

MS-konferenssissa on
erittäin arvokas. Monitahoisen sairauden
yhteen osa-alueeseen (tässä tapauksessa
urologiaan) keskittyvälle tiedotukselle on
kysyntää.
– Tällaisessa konferenssissa aiheeseen
on mahdollista paneutua toden teolla,
painottaa Emmanuel Chartier-Kastler,
joka on Pariisin Pitié-Salpétrière-sairaalan urologian professori ja konferenssin
moderaattori. - On potilaan edun mukaista perehtyä yhteen osa-alueeseen ja
syventää osaamistaan.

YRITYKSEN PANOS

KONFERENSSIEN JÄRJESTÄJÄ , hoitojohtaja
Ulrika Sundbom vahvistaa, että kiinnostus on koko ajan suurta.
– Mielipidemittauksemme osoittavat
lähes sataprosenttista yksimielisyyttä siitä,
että tarjoamamme aiheet ovat kiinnostavia. Vuoden 2010 palautteen perusteella
mukaan valittiin tällä kertaa myös omatoimista toistokatetrointia käsittelevä osio,
joka saikin paljon kiitosta.

Lopuksi Sundbom toteaa:
– On harvinaislaatuista, että yritys
suuntautuu tuotteiden lisäksi johonkin
oirealueeseen. Konferenssimme varataan
yleensä nopeasti täyteen. MS-taudin hoidon kehittäminen ja potilaiden elämänlaadun parantaminen herättävät suurta
kiinnostusta.

LYHYESTI
MS-tauti on keskushermoston tulehdussairaus, joka vaikuttaa aivoihin ja selkäytimeen. Hermosäikeitä peittävän
hermovaipan (myeliinin) rikkoutuessa
hermostoon muodostuu arpeutumia eli
sklerooseja (kutsutaan myös kovettumiksi
tai plakeiksi). Vaurioituneiden solujen takia
hermoimpulssien kulku hidastuu.
Noin 80 prosenttia MS-potilaista saa
rakkovaivoja taudin edetessä. Yleinen
hermovaurioiden seuraus on yliaktiivinen
rakko, eli toistuva pakottava virtsaamistarve, vaikka rakko ei olisi täynnä.
Lähde: www.lofric.ﬁ

Terveys

Anna kehollesi
sykäys!
Tanskalainen tuoliaerobicin ohjaaja
Cathrine Guldberg on julkaissut DV
D Dlevyn, joka sisältää monenlaisia istuen
tehtäviä jumppaharjoitteita.

TOTEUTIN PITK ÄAIK AISEN haaveeni,
Cathrine kertoo. - Olen jo kauan halunnut
tehdä tuoliaerobicia tunnetuksi.
Cathrinen jumppatunneilla voidaan
istua tuolilla, pallon päällä tai pyörätuolissa.
– Kaikki liikkeet on mukautettu pyörätuolin käyttäjille. Olen itse suunnitellut
tunnin rakenteen ja kehittänyt sitä vuosien kuluessa.
Tarkoituksena on ennen kaikkea saada
syke nousemaan ja hiki pintaan, Cathrine
kuvailee ja huomauttaa, että tuoliaerobic
on todella tehokasta koko verenkiertoelimistölle.

–

vauhdikkaalla
parinkymmenen minuutin lämmittelyllä,
johon kuuluu paljon käsiliikkeitä. Tunti
kehittää myös tasapainoa ja käy mainiosti
lihaskuntotreenistä.
– Harjoitteet vahvistavat niska–hartiaseudun ja koko ylävartalon lihaksia.

– HARJOITUS ALKAA AINA

Etenkin selkäpuolen lihaskuntoliikkeissä
käytetään apuna käsipainoja ja kuminauhoja.
Cathrinen mukaan aerobic ehkäisee
lisäksi niskan ja hartioiden lihasjännityksiä.
– Tuntini päättyvät aina venyttelyyn ja
mahdollisesti rentoutusharjoituksiin.

TEKSTI BIRGITTE BJÖRKMAN
KUVA KIM BAY JA JOHN MORTENSSON

Sisältö
Osa 1: 20 min. Lämmittely /
aerobinen osuus.
Cathrine Guldbergin DVD-aerobictun-

Osa 2: 25 min. Lihaskuntoliikkeet käsipainoilla.

nin pituus on 55 minuuttia lisämateriaa-

Osa 3: 8 min. Venyttely.

ja sitä voi tilata osoitteesta www.ryk.dk

Osa 4: 8 min. Tuolilattareiden/
tuolizumban lyhyt esittely.

149 Tanskan kruunua.

leineen. Levy on julkaistu vuonna 2012,
tai cathrine-guldberg.dk. Levyn hinta on

Teksti on lyhennetty ja käännetty tanskalaisen RYKvammaisyhdistyksen jäsenlehdestä nro 1 2012.
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Muutoinhan elimistö saattaisi pyrkiä
poistamaan sikiön. Tieteellisestikin on
todettu, että raskaus tekee hyvää MSpotilaalle. Useimmissa tapauksissa
sairauden eteneminen hidastuu odotusaikana. Synnytyksen jälkeen pahenemisvaiheen riski on kuitenkin suuri.
Oma vointini pysyi hyvänä. Oireet palasivat vasta kahden vuoden kuluttua.
Nadia-tytär oli viisivuotias, kun
Krista sai MS-diagnoosin. Hän kertoi
tytölle vaikeasta sairaudestaan jo tuolloin.
– Minusta on tärkeää, että lapset
pidetään tilanteen tasalla pienestä asti.
Silloin sairaudesta ei tule kummallista tai pelottavaa peikkoa. Nadia sai
esimerkiksi tulla mukaan, kun kävin
ottamassa injektioita, ja sitä tapahtuikin

niin usein, että tyttö pääsi eroon piikkikammostaan.
Krista naurahtaa, mutta vakavoituu sitten jälleen.
– Kerran pienenä Nadia kysyi minulta:
Äiti, kuoletko sinä? Vastasin, että en kuole,
ja jäin odottamaan lisäkysymyksiä. Lapsi
kuitenkin tyytyi vastaukseeni. Se riitti
palauttamaan perusturvallisuuden kohdalleen, vaikka hän näki sairauteni joka
päivä.
Lähteet:
www.omms.se ja www.lofric.se
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Olemme palveluksessanne!
ASIAKASPALVELUMME KLO 8-16 VÄLISENÄ
AIKANA
Lisbeth Holmström ja Kirsi Kivimäki
Yhteystiedot:
Lisbeth Holmström
puh. 09 8676 1622
Kirsi Kivimäki
puh. 09 867 6160

M
MYYNTI
IIlkka Rekola, Raimo Pulli
jja Jarkko Väinölä

Jarkko Väinölä
puh. 040 848 2050

Raimo Pulli
puh. 0400 811 352

Ilkka Rekola
puh. 040 546 3998

MAINOS

LoFric® Sense™ on uusi
naisten katetri, jossa yhdistyvät
lääketieteelliset ja elämäntapaedut yhä useamman naisen
hyödyksi. Katetrin letkun pituus
on riittävä takaamaan rakon
täydellisen tyhjentymisen.
Katetrin pakkaus, sen aktivointi ja
käsittely on miellyttävää.
Käyttäjäystävällinen kädensija mahdollistaa
hyvän otteen ja kunnon kontrollin katetrista.
LoFric Sense takaa turvallisemman ja helpomman
katetroinnin missä tahansa, milloin tahansa.
Käy tutustumassa www.lofricsense.ﬁ

Wellspect HealthCare, PL 96, 02231 Espoo
Puh. 09 867 6160, Fax 09 804 4128, www.lofric.ﬁ

Turvallinen – miellyttävä
käyttää, takaa täydellisen
tyhjentymisen ja pitkäaikaiskäytön turvallisuuden.
Hygieeninen
– ennen käyttöä, katetroinnin
aikana ja sen jälkeen.
Mukava käyttää – toimiva
muotoilu varastoinnista
hävittämiseen.
Näppärämpi muoto,
turvallisempi katetrointi.
Siinä on Sense eli järkeä.
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