Tervetuloa
hankekummiksi!

TUBERKULOOSIHANKE SOMALIASSA

LSV:n tuberkuloosihanke
Somaliassa pyrkii ehkäisemään
ja hoitamaan tuberkuloositapauksia
Hargeisan ja Mogadishun kaupungeissa.
LSV:n ja muiden toimijoiden pitkään jatkuneesta työstä
huolimatta tuberkuloosi on edelleen vakava terveysongelma Somaliassa. Lisäksi lääkkeille vastustuskykyisiä
kantoja on entistä enemmän. Suomessa tuberkuloosia
on esiintynyt vuosi vuodelta vähemmän, minkä vuoksi
se voi tuntua etäiseltä sairaudelta. Suomessa kuitenkin
rekisteröidään yhä lähes 300 tapausta vuodessa, näistä
kolmannes ulkomaalaisilta.
Voit tukea LSV:n tuberkuloosihanketta Labrakummina,
Xpert-kummina tai Lääkärikummina.

Edistä laboratoriotoimintaa ja diagnosoinnin kehitystä!

Labrakummien tuella edistämme MODS-viljelyitä
sekä RIF ja INH -herkkyysmäärityksiä.
• 10 eurolla kuukaudessa voimme tehdä noin 20
MODS-viljelyä sekä RIF ja INH herkkyysmääritystä vuodessa.
• 20 eurolla kuukaudessa teemme 40 määritystä.
• Voit päättää itse summan, jolla sinä tai työpaikkasi tuette LSV:tä.
Auta nopeassa diagnosoinnissa!

Xpert-kummina edistät GeneXpertin
käyttöä diagnosoinnissa.
• 10 eurolla kuukaudessa teemme noin 15 Xpert testiä vuodessa.
• 20 eurolla kuukaudessa teemme 30 määritystä.
• Voit päättää itse summan, jolla sinä tai työpaikkasi tuette LSV:tä.
Tue kollegaa!

Lääkärikummina voit tukea toimintaamme seuraavasti:
• 35 eurolla kuukaudessa rahoitat vuoden aikana paikallisen
lääkärin kahden viikon palkan.
• 70 eurolla kuukaudessa rahoitat vuoden aikana paikallisen
lääkärin kuukauden palkan.
• Lääkärikummiuden minimisumma on 35 euroa kuussa. Lääkärikummit saavat halutessaan normaalin kummikirjeen lisäksi vuosittaisen tervehdyksen sponsoroimaltaan kollegalta.

Tukesi tulee todella tarpeeseen. Somalia kärsii sisällissodasta,
eikä sairauksien hoitaminen tällaisessa kontekstissa ole helppoa.
Vaikeista olosuhteista huolimatta LSV on pitkään jatkuneen työnsä
aikana hoitanut noin 5000 tubitapausta menestyksekkäästi.
Haasteena on myös ollut viljelyiden ja herkkyysmääritysten suorittaminen. Tämän työn täytyy kuitenkin jatkua, sillä MDR-tapauksia on
arvioiden mukaan Somaliassa huomattava määrä.

LSV:n hoitama ja parantama nainen nimeltä Aisha Ahmed suostui
kertomaan meille oman tarinansa. Kulttuurisista syistä hän ei halunnut
kuvaansa julkisuuteen.
Aisha vastasi kotitöistä perheessään. Noin puoli vuotta sitten kipu, yskä ja
kuume jatkuivat normaalia pidempään. Onneksi hänen yhteisöstään löytyi
henkilöitä, jotka tiesivät LSV:n tuberkuloosiklinikasta ja kehottivat häntä
käymään siellä. Yskösnäytteen ja oireiden perusteella lääkärin diagnoosi oli
lopulta tuberkuloosi.
Aisha on iloinen siitä, että ei kohdannut syrjintää perheessään eikä yhteisössään diagnoosin jälkeen ja pystyi keventämään kotitöitä ja syömään
enemmän. Hoidon sivuvaikutuksia hänelle ei juuri tullut. Kuuden kuukauden ajan hän kävi lähes päivittäin LSV:n klinikalla ottamassa lääkkeet valvonnan alaisena. Se oli iso ponnistus hänelle, mutta onneksi kotona saatiin
asiat järjestettyä siten, että hän pystyi käymään klinikalla säännöllisesti.
Luonteeltaan valoisa ja positiivinen nainen sanoo nykyään itse kertovansa
tuberkuloosista yhteisössään, mikä on tärkeää, sillä kaikki eivät tiedä taudin
oireita ja siihen liittyy paljon virheellisiä uskomuksia.

Kiinnostuitko LSV:n
hankekummiudesta?
•
Ilmoittaudu mukaan:
kummitoiminta@lsv.fi
•

Tai soita suoraan toiminnanjohtaja Salla Nazarenkolle
puh 044 744 9030 – kerromme mielellämme lisää!
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