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Ympäristöherkkyyksiä tarkasteltava monipuolisemmin
Aikakauskirjan numerossa 15/2017

oli ympäristöherkkyyksiä käsit
televä katsausartikkeli (1). Se oli
kirjoitettu retorisesti taitavasti
mutta sen sisältöä leimasi vahva
ennakkoasenne.
Tieteellisissä katsausartikkeleis
sa on tapana tarkastella aihepiiriä
koskevaa keskeistä tieteellistä kir
jallisuutta kattavasti. Samalla tut
kijoiden näkemyserot on paikal
laan tuoda katsauksissa esiin eikä
piilottaa niitä. Katsausartikkelin
kirjoittajat kuitenkin esittivät asi
an niin, että ympäristöaltisteiden
välttämistä kannattavat ainoastaan
”hoitoresistentit” potilaat, eivät
terveydenhuollon ammattilaiset.
Asia ei ole näin yksinkertainen.
Ympäristöherkkyyksien etiolo
giasta on esitetty erilaisia teorioita
ja hypoteeseja. Tutkijoiden näke
mykset ovat vahvasti jakautuneet
siten, että osa kannattaa patofy
siologisia ja toksikologisia selitys
malleja, toiset taas psykososiaali
sia selityksiä (2).
Psykososiaalisten selitysmalli
en kannattajat suosittelevat kog
nitiivisia keinoja oireiden hallit
semiseksi. Hypoteesin mukaan
potilaiden tulisi pyrkiä kitkemään
mielestään ajatukset, joiden mu
kaan ympäristöaltisteet voivat ai
heuttaa haittaa.
Työterveyslaitoksen tutkimuk
sessa on tutkittu tällaisen lähesty
mistavan toimivuutta. Siinä selvi
tettiin, voiko psykologisia keinoja
painottava interventio parantaa
sisäilmaongelmista kärsivien työ
kykyä ja elämänlaatua. Satunnais
tetussa kontrolloidussa tutkimuk
sessa havaittiin, että lähestymista
vasta, jolla pyrittiin vähentämään
potilaiden huolestuneisuutta, ei
ollut mitään hyötyä (3).
Suomalaisten tutkijoiden Ta
mara Tuumisen ja Kyösti Sakari
Rinteen mukaan ”on lääketieteel
lisesti epäeettistä tarjota kognitii
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vista tai käyttäytymisterapiaa ho
meoireista kärsiville potilaille – se
edustaa sen kieltämistä, että ho
meelle altistuneet potilaat kärsivät
somaattisesta sairaudesta” (4).
Tiedelehdissä on perätty lääkä
reiltä ja tutkijoilta ennakkoasen
teiden riisumista ja suurempaa
nöyryyttä suhteessa ympäristö
herkkyyksiin (5). On myös ko
rostettu, että potilaalla on sellaista
omaa terveydentilaansa koskevaa
kokemustietoa, jolla voi olla arvoa
lääkärille, jos tämä osaa kuunnella
avoimesti ja ilman lukkoon lyötyä
ennakkoasennetta (6).
Potilaille tehdyt kyselytut
kimukset edustavat potilaiden
kollektiivista kokemusta. Turun
ammattikorkeakoulun kyselytut
kimuksen mukaan suomalaiset
sähköherkät eivät ole kokeneet
hyötyneensä psykoterapiasta. Sen
sijaan sähköherkkiä auttaa sähkö
magneettisen altistuksen vähen
täminen. Kun kysyttiin avoimella
kysymyksellä, mikä oli johtanut oi
reiden helpottamiseen, sähköher
kistä 76 % listasi tärkeimmäksi kei
noksi sähkömagneettisille kentille
altistumisen vähentämisen (7).
Sähkömagneettisen altistuksen
vähentämistä sähköherkkyyden
ensisijaisena hoitona suositellaan
myös Euroopan ympäristölää
ketieteen akatemian (EURO
PAEM) hoitosuosituksessa (8).
Siinä sähköherkkyys asemoidaan
näin: ”Suosittelemme sähköyli
herkkyyden hoitamista osana mo
nisysteemisiä sairauksia mutta sil
ti tunnustaen, että taustalla oleva
syy on ympäristössä.”
EUROPAEM-hoitosuosituk
sessa katsotaan, että sähköherk
kyyden hoidossa tulisi ensisijai
sesti keskittyä sähkömagneettisen
altistuksen ehkäisyyn ja vähentä
miseen. Suosituksessa luonnehdi
taan, että jos haitallista sähkömag
neettista altistusta vähennetään
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riittävästi, keholla on mahdolli
suus toipua ja sähköherkkyysoi
reet helpottavat tai jopa loppuvat
kokonaan.
Valitettavasti työpaikoilla ja
terveydenhuollossa ei useinkaan
ymmärretä ympäristöherkkien
erityistarpeita, ja ympäristöherk
kyyksistä kärsivät ajautuvat usein
työelämän ulkopuolelle.
Merkittävää työssä jaksamisen
kannalta on potilasjärjestöissä
tehty yhdenmukainen havainto,
että kun potilaat ovat onnistuneet
altistuksen vähentämisessä, se on
johtanut voinnin parantumiseen.
Parhaimmillaan – ja monesti neu
vokkaiden erityisjärjestelyiden
ansiosta – se on johtanut siihen,
että ympäristöherkät ovat voineet
palata työelämään. ■
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