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Global Health -opissa Tansaniassa

Osallistuin elokuussa Dar Es Salaamissa Tansaniassa Tampereen
yliopiston, Lääkäriseura Duodecimin ja paikallisen Muhimbilin
yliopiston järjestämälle Global
Health -kurssille. Suomalaisia
osallistujia oli kaksitoista, mutta
hakijoita oli moninkertainen
määrä. Kansainvälisyys ja globaali näkökulma terveyteen
kiinnostavat. Kurssilla perehdyttiin monipuolisesti globaalin
terveyden eri osa-alueisiin, kuten
eri maiden terveydenhuoltojärjestelmiin, tarttuviin tauteihin
ja niiden ehkäisyyn, ravitsemukseen, antibioottiresistenssiin ja
kestävään kehitykseen. Teimme
myös klinikkavierailuja, kävimme
paikallisessa lääke- ja elintarvikevirastossa, teurastamossa, maaseudun terveysasemilla ja noitatohtorin vastaanotolla.
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Kirjaus matkablogiin: Viimeinen kurssiviikko alkamassa. Mielessä vielä viikonlopun safari. Päättymättömät savannit ja Afrikan taivas, jota ei ole missään muulla.
Kauniit, toisiinsa täydellisesti sulautuvat maanläheiset värit. Huipennuksena
auringonlasku, jolloin aurinko kirjaimellisesti tipahtaa horisonttiin ja savannin
valtaa pimeys, joka on monille sen asukkaille uuden päivän alku. Savanni ei
nuku koskaan.

V

iime vuosina maailman väestön terveys on parantunut
merkittävästi. Äiti- ja lapsikuolleisuus ovat vähentyneet,
ja eliniän odote on kasvanut kaikkein
köyhimmissäkin maissa. Vaikka 55 miljoonan asukkaan Tansaniassa on edelleen suuria vaikeuksia tarjota yksinkertaisiakaan perusterveydenhuollon
palveluita koko väestölle, on sielläkin
otettu isoja askelia kohti parempaa
tulevaisuutta.
Kehittyvissä maissa riittää kuitenkin haasteita vielä pitkäksi aikaa.
Vuosittain kuolee viisi miljoonaa alle
viisivuotiasta lasta, useimmat heistä aliravitsemukseen ja hoidettavissa
oleviin infektiosairauksiin, ja 150 000
lasta kuolee tuhkarokkoon. Edelleen
yhdeksän miljoonaa ihmistä vuodessa
sairastuu tuberkuloosiin. Tehokkaiden
rokotusohjelmien vuoksi polio on häviämässä, mutta tapauksia on vieläkin
lähes 500 vuodessa. Synnytyksen yhteydessä kuolee edelleen lähes 300 000
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äitiä vuodessa. Terveyden globaaliin
tasa-arvoon on vielä pitkä matka.

Useimmilla asioilla on globaali
ulottuvuus
Samaan aikaan taistelu infektiosairauksia vastaan vaikuttaa loputtomalta,
myös korkean elintason maissa. Osan
sairauksista hävitessä tilalle tulee uusia
uhkia, kuten ebola ja rokotevastaisuus.
Ilmaston lämpeneminen luo suotuisat
edellytykset uusille ja vanhoille tarttuville taudeille, kuten denguekuumeelle
ja muille vastaaville. Kotimaassamme
puutiaisaivokuumetta aiheuttaman
TBE-viruksen (tick borne encephalitis)
esiintyvyysalue on laajentunut nopeasti. Tarttuvat taudit leviävät ennen
näkemättömän nopeasti ihmisten
matkustaessa enemmän kuin koskaan.
Jokainen uusi tai vanha, helposti tarttuva tauti on potentiaalinen globaali
ongelma.
Yksi suurimmista infektiosairauksiin liittyvistä, koko maailman väes115

Paikalliset opettajamme olivat hyvin valmistautuneita ja aiheelleen omistautuneita. Naispuolisten kollegojen asut ja kampaukset olivat kadehdittavia – ja ne
sopivat kantajilleen täydellisesti. Heitä olisi voinut katsoa ja kuunnella ikuisesti.

Kaikilla terveysasemilla ei
ole lääkäriä, vaan potilaita
hoitavat sairaanhoitajat
ja ns. clinical officerit,
jotka ovat saaneet kahden vuoden koulutuksen
yleisimpien sairauksien
diagnostiikkaan ja hoitoon.
Kun lähdetään nollasta,
pienilläkin asioilla saadaan
kohennettua väestön terveyttä. Lapsikuolleisuutta saadaan vähennettyä merkittävästi, kun käytettävissä
on malarialääkettä, ripulin
nestehoitoliuosta (ORS) ja
amoksisilliinia.

tön terveyttä uhkaavista tekijöistä on
antibioottiresistenssi. Euroopassa ja
Yhdysvalloissa menehtyy joka vuosi
50 000 ihmistä antibiooteille resistentin bakteerin aiheuttamaan sepsikseen. Kaakkois-Aasiassa kuolee lapsi
resistentin bakteerin aiheuttamaan
infektioon joka viides minuutti. Alkaa olla kiire saada uusia antibiootteja markkinoille! Suurin ongelma eivät
ole ihmisten käyttämät antibiootit, joiden osuus on vain yhdeksän prosenttia kaikesta antibioottikulutuksesta,
116

vaan elintarviketuotanto, joka käyttää
peräti 85 prosenttia kaikista antibiooteista. Antibiootteja annetaan eläimille, lisätään tuotantoeläinten rehuun ja
valmiisiin tuotteisiin. Antibioottiresistenssi koskettaa meitä kaikkia, koko
maailman väestöä, sosioekonomisesta
asemasta riippumatta.
Samaan aikaan, nykyisin myös kehittyvissä maissa, elintapa- ja krooniset sairaudet alkavat olla yhä suurempi ongelma. Niissäkin maissa, joissa on
vielä paljon äärimmäistä köyhyyttä

Tansanialaiset ovat ylpeitä kattavasta
rokotusohjelmastaan. Rokotteiden
kylmäsäilytyslaatikko on kunniapaikalla jokaisella terveysasemalla.

ja aliravitsemusta, on myös ylipainoisuutta ja siihen liittyvää sairastavuutta. Elintapasairaudet ja masennus ylittävätkin pian tarttuvat taudit
yleisimpinä sairauksina kaikkialla.
Kehittyvissä maissa kaikki näyttää siis
etenevän saman mallin mukaan kuin
teollistuneissa maissa. Mutta heidän
ei olisi pakko tehdä kaikkia samoja
virheitä kuin me.
Olisiko tässä riittävästi perusteita
sille, miksi Global Health -näkökulma
on pieneksi käyvällä pallollamme välttämätöntä? Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Ei ole yhdentekevää, millaiset elinolot
on Saharan eteläpuoleisen Afrikan väestöllä tai vastaavilla alueilla muualla.
Käynnissä oleva maailmanlaajuinen
muuttoliike on selkeä osoitus tästä. Ihmiset eivät pakene ainoastaan sotaa ja
väkivaltaa, vaan yhä useammin lähdetään liikkeelle paremman elämän
toivossa. Lisääntyvän tiedon ollessa
kaikkien ulottuvilla mikään ei pidättele niitä, jotka pystyvät lähtemään
liikkeelle. Lähtöpäätökseen syrjäisiltä
vuoristoseuduilta tai kuivuneilta savanneilta ei tarvita paljon.
Tuloksena voi olla hallitsematon
kaaos, jos juurisyihin ei pystytä puutErikoislääkäri 4/2016 • 26 vsk

sistä valinnoistamme. This is a global
health issue!

Mikä tahansa kehitysyhteistyö ei tee
hyvää				

Terveysaseman punnituspaikalla kävi kova kuhina. Naiset ja lapset olivat pukeutuneet parhaimpiinsa neuvolakäyntiä varten.

Aikataulut olivat suhteellisia. Päivät alkoivat melko täsmällisesti, mutta muuten
aikataulut venyivät. Ehkä ei olisi pitänyt katsoa kelloa vaan antautua sikäläiseen
elämänmenoon: “There is no hurry in Africa.” Kuva vierailulta Tansanian lääkeja elintarvikevirastoon.

tumaan. Tästä saimme pieniä aavistuksia viime vuoden syksyn äkillisen
turvapaikanhakijavyöryn muodossa.
Kysymys ei ole ainoastaan terveydenhuollosta vaan koko sosioekonomisesta järjestelmästä, kulttuurista,
arvoista, traditioista, ympäristöstä,
ilmastosta ja ennen kaikkea tasa-arErikoislääkäri 4/2016 • 26 vsk

vosta. Ilman suunnitelmallisuutta, poliittista vakautta ja hyvää hallintoa
on olosuhteita mahdotonta kehittää.
Tämä koskee myös korkean elintason
maita. Täytyy olla yhteinen ymmärrys
siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme jättää lapsillemme. Kysymys on sinusta ja minusta, meidän jokapäiväi-

Kurssin aikana perinteistä kehitysyhteistyötä tarkasteltiin myös kriittisesti. Monien yksittäisten kehitysyhteistyöhankkeiden hyöty vaikuttaakin
kyseenalaiselta. Hollantilainen lääkäri
Eric van Prag, joka on tehnyt pitkän
työuran kehittyvissä maissa, korosti
integraation ja eri sektoreiden yhteistyön merkitystä. Yksittäiset projektit
hyödyttävät useimmiten vain pientä
väestönosaa, ja jos samaan aikaan ei
kehitetä palvelujärjestelmää, hyöty
jää lyhytaikaiseksi hankkeen päättyessä. Kehittyvissä maissa työskentelee
usein rinnakkain kymmeniä hyvää
tarkoittavia kansalaisjärjestöjä (NGO,
non-governmental organizations),
jotka kilpailevat paitsi keskenään
myös kohdemaan omien työnantajien
kanssa osaavasta työvoimasta. Pahimmillaan kohdemaan viranomaiset joutuvat käyttämään omia resurssejaan
hallinnoidakseen yksittäisten hankkeiden viidakkoa. Resursseja, joita olisi
tarvittu enemmän johonkin muuhun.
Kansanterveyden kannalta tärkeintä on pyrkiä kehittämään terveydenhuoltojärjestelmää, ei niinkään
yksittäisiä osa-alueita. Vain terveyspalvelujärjestelmää kehittämällä voidaan saavuttaa todellisia, kansanterveyden kannalta merkittäviä tuloksia:
nostaa odotettavissa olevaa elinikää,
vähentää imeväis- ja pienten lasten
kuolleisuutta, vähentää syntyvyyttä,
tehostaa HIV/AIDS-potilaiden hoitoa,
parantaa hoitoon pääsyä ja varmistaa
yksittäisten projektien, kuten kattavien rokotusohjelmien, onnistuminen.
Ilman tiivistä yhteistyötä paikallisten
viranomaisten kanssa hyvätkin kehitysyhteistyöhankkeet jäävät irrallisiksi eikä niitä onnistuta integroimaan olemassa oleviin, kansallisiin
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hankkeisiin. Eli kannattaa miettiä
kaksi kertaa, ennen kuin osallistuu
johonkin pieneen kansalaisjärjestöhankkeeseen tai vapaaehtoistyöhön.
Hankkeen taustat kannattaa selvittää
perusteellisesti, samoin yhteydet paikallisiin toimijoihin. Huonoin vaihtoehto on aiheuttaa harmia, kun luulee
vilpittömästi tekevänsä hyvää.

Kauempaa asiat näyttävät erilaiselta
Kurssilla oli osallistujia myös Nepalista, Chilestä, Filippiineiltä ja Tansaniasta. Kurssilaiset olivat eri-ikäisiä,
monet olivat vielä lääketieteen opiskelijoita. Minä olin ehdottomasti
porukan vanhin, mutta yritin olla
ajattelematta sitä. Lopulta asenne ratkaisee. Ensimmäisenä kurssipäivänä
perehdyimme kunkin maan terveydenhuoltojärjestelmään. Sen jälkeen
omat ongelmamme alkoivat tuntua
kovin kotikutoisilta ja pieniltä. Terveydenhuollon työntekijöiden työolot
Suomessa ovat ylelliset verrattuna
näihin maihin. Eriarvoisuuskin sai
uusia merkityksiä. Filippiiniläisillä
lääkäreillä on kymmenen lomapäivää
vuodessa ja työpäivät venyvät pitkiksi.
Nepalissa tehdään kuusipäiväistä työviikkoa. Emme kehdanneet kertoa 5–8
viikon vuosilomista ja alle 40 tunnin
työviikoista, palkallisesta vanhempainvapaasta, sairauslomista tai koulutus- ja aktiivivapaista.
Kehittyvien maiden ja hyvinvointivaltioiden terveydenhuoltoa ei voi
tietenkään suoraan verrata toisiinsa.
Mutta väistämättä täältä käsin kotimaan terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät haasteet näyttävät
erilaisilta kuin siellä paikan päällä.
Suomessa on varmasti riittävästi resursseja ja terveydenhuollon ammattilaisia, vaikka ei aina oikeaan aikaan
oikeassa paikassa. Ongelmana on pikemminkin huono kokonaisuuden
hallinta ja johtaminen. Miten saada
enemmän terveyshyötyä ja vaikut118

Internet on kutistanut maapallon ja tuo lupauksen toisenlaisesta todellisuudesta lähes kaikkien ulottuville. Tansaniassa liittymiä kaupattiin joka puolella, ne
olivat edullisia ja 3G-verkko toimi hyvin.

tavuutta käytössä olevilla voimavaroilla? Auttaako sote-uudistus korjaamaan perimmäisinä syinä olevia
puutteellista kokonaisuuden hallintaa
ja huonoa johtamista, tuomaan tehoa
ja kustannusvaikuttavuutta suomalaiseen terveydenhuoltoon ja vähentämään terveyden eriarvoisuutta? Pitäisikö päättäjien tulla ottamaan vauhtia
Tansaniasta, jossa eri hallinnonalojen
tiivistä yhteistyötä korostetaan voimakkaasti? Terveyserot eivät kapene
eivätkä niitä ylläpitävät tekijät häviä
yksin sosiaali- ja terveydenhuollon
toimin.

Ensimmäisenä viikonloppuna
matkustimme Sansibarille, jonne
on Dar Es Salaamista kahden
tunnin lauttamatka. Pääkaupungin
Stonetownin arkkitehtuuri
on kiehtova sekoitus arabi- ja
siirtomaakulttuuria. Koululaiset
juoksevat kaduilla pitkät helmat
maata viistäen, tytöillä huivi päässä
jo aivan pienilläkin. Sansibarin
asukkaista suurin osa on muslimeja.
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Vierailimme Tansanian ainoassa
kunnallisessa syöpäsairaalassa
Dar Es Salaamissa. Suurin osa Tansanian syöpäsairaista jää ilman
hoitoa. Samaan aikaan Suomessa
kasvavalla osalla vanhemmista on
varaa jättää lapsensa rokottamatta
ja altistaa heidät ja sivulliset vakaville tartuntataudeille, jotka on kattavien rokotusohjelmien ansiosta
saatu häviämään.
Päässä surraa monenlaisia ajatuksia terveyden tasa-arvosta globaalista näkökulmasta katsoen.
On mahtavaa vaihtaa ajatuksia
eri maanosista ja hyvin erilaisista
oloista tulevien kollegojen kanssa.
Se mitä tapahtuu nyt täällä AfriErikoislääkäri 4/2016 • 26 vsk

kassa, heijastuu nopeasti muualle.
Yhä harvemmalla asialla tai ilmiöllä
on pelkästään paikallisia seurauksia.
Tämä oli Tampereen yliopiston, Lääkäriseura Duodecimin ja
Muhimbilin yliopiston viides Global Health -kurssi, joka järjestettiin
Dar Es Salaamissa Tansaniassa. Vastaavia kursseja on järjestetty myös
Nepalissa ja Filippiineillä. Toivottavasti perinne jatkuu ja suomalaisilla lääkäreillä, eläinlääkäreillä ja
hammaslääkäreillä ja näiden alojen
opiskelijoilla on tulevaisuudessakin
mahdollisuus päästä perehtymään
globaalin terveyden osa-alueisiin.
Ehkä on hyvä, että paluumatka
kestää 30 tuntia. On vähän aikaa

sulatella kolmen viikon Tansaniankokemuksia, jotka myllertävät pääkopassa. Samalla voi heittää hyvästit
Darin pöliseville kaduille, mahdottomille liikenneruuhkille ja kadunvarsien loppumattomalle kuhinalle.
Pehmeälle lämmölle ja nopeasti
pimeneville illoille. Ja ennen kaikkea ystävällisille, omasta maastaan
ja perinteistään ylpeille tansanialaisille.

Teksti perustuu matkablogiin: http://
opintomatkalletansaniaan.blogspot.
fi
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