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Aito kohtaaminen edistää 
hyvää hoitoa 
 
Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat viettäneet perinteistä 
reumaviikkoa 1940-luvulta lähtien. Reumaviikon teemoina ovat 
tänä vuonna hyvä kohtaaminen ja hoidon laatu. Maailman 
reumapäivää vietetään 12.10.2018. 
 
Potilaan ja hoitohenkilökunnan hyvä kohtaaminen parantaa hoidon 
laatua. Avoin ja selkeä tiedon jakaminen sekä hoitosuunnitelman 
tunteminen lisäävät tutkitusti sekä tyytyväisyyttä hoitoon että 
sitoutumista siihen. Myönteisiä muutoksia voi saavuttaa pienilläkin 
teoilla.  
 

Aina se ei näy päällepäin 
Reumasairaudet eivät aina näy päällepäin. Kipu, jäykkyys ja väsymys 
voivat silti olla osa arkea. Reumasairauksissa varhainen diagnoosi ja 
hoitoon sitoutuminen on tärkeää. Oireet kannattaa ottaa vakavasti 
ja myös puheeksi lääkärin kanssa tarpeeksi aikaisin.  
 
 
 
 
 

Reumaliiton seitsemän vinkkiä hyvään kohtaamiseen lääkärin kanssa 
1. Mieti etukäteen, mitä haluat kysyä. 
2. Kirjoita itsellesi muistilista. Aloita rohkeasti tärkeimmästä, ettei se jää kysymättä. 
3. Jos jonkin aiheen puheeksi ottaminen tuntuu vaikealta, voit harjoitella sitä vaikka ääneen. Ole ystävällinen, määrätietoinen. 
4. On tavallista arkailla pelkojen ja huolien esiin ottamista. Uskalla kysyä myös sinua huolestuttavista asioista. 
5. Kerro rehellisesti omasta tilanteestasi. 
6. Kysy aina, jos jokin asia jää epäselväksi. 
7. Varmista, että olet ymmärtänyt oikein, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
 
 

Raahe on mukana Reumaviikossa 
Raahen Seudun Reumayhdistys on jälleen mukana Reumaviikon kohinoissa! Koemme, että on todella tärkeää jalkautua ajoittain 
tärkeiden asioiden tiimoilta muidenkin kuin vain jäsentemme keskuuteen. Vuosittainen Reumaviikko antaa sille juurikin erinomaiset 
puitteet. Onko Reumaviikko entuudestaan jo tuttu sinulle? 
 
Voit tulla Raahessa mm. 

 to 11.10. tutustumaan ja keskustelemaan NeuvoRassiin (Kirkkokatu 28 ent. Valintatalo) 
klo 11 -> reumayhdistyksemme edustaja 
klo 13 - 15 reumahoitaja 
Koko tilaisuuden ajan apuväline-esittely sekä kahvitarjoilu 

 ma 15.10. klo 18:30 – 20:00 mukaamme kuuntelemaan yleisöluentoa Ylivieskaan.  
Ilm. Liisa Raipolalle p. 040 659 3130. Yhteiskuljetus. 

 poimimaan esitteet Raahen ja Pyhäjoen terveyskeskuksista ja apteekeista 

 nettikeskustelemaan: www.raahenreuma.fi 
 
Raahen Seudun Reumayhdistys ry 
Leena Sippola leena.mar.sippola @ gmail.com 
044 328 9053 www.raahenreuma.fi 
 

”Miten aito kohtaaminen parantaa hoidon laatua?”  
Tämän ja muita Reumaviikon teeman sisältöjä voit lukea  
7.10.2018 alkaen www.reumaliitto.fi/hoidonlaatu 

kuvan teksti: Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja 
liikuntaelinoireista. Työyhteisön tuki auttaa eteenpäin. 


