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PSYKOOSIT

kosketus todellisuuteen joko laajasti tai rajatusti
heikentynyt
sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet voivat sekoittua
kaoottisella tavalla
sekavuustilan intensiteetti ja kesto vaihtelee
ajattelun ja puheen loogisuus voi puuttua
sairaudentuntoa ei yleensä ole



PSYKOOSIEN PÄÄMUODOT

Ø Skitsofrenia
 hebefrenia
 katatonia
 paranoidinen skitsofrenia
 residuaalinen skitsofrenia
 simplex –muotoinen skitsofrenia
 skitsoaffektiivinen psykoosi
 skitsofrenian jälkeinen masennus
 skitsofreniformiset psykoosit
 skitsotyyppinen persoonallisuus
 erilaistumaton skitsofrenia



Ø Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Ø Psykoottinen masennus

Ø Alkoholipsykoosi



SKITSOFRENIA OIREYHTYMÄNÄ

I  Positiiviset II Negatiiviset
oireet oireet

esim. deluusiot, esim. tunteiden latistuminen,
hallusinaatiot, puheen köyhyys,
puheen hajanaisuus, päämäärättömyys,
katatonia anhedonia

Toimintakyvyn
häiriöt

työ, sosiaaliset suhteet,
sosiaaliset taidot, itsestä huolehtiminen

III Kognitiiviset IV Mielialaoireet
oireet

esim. tarkkaavaisuus, esim. depressiivisyys, dysforia
keskittyminen, työmuisti itsemurhaalttius
toiminnanohjaus toivottomuus



Skitsofreenisen psykoosin puhkeaminen ja kulku

Oireilu

Outouden
kokemus

Depressiiviset
oireet

Negatiiviset
oireet

Positiiviset
oireet

Toimintakyky



HYVÄ JA HUONO ENNUSTE (1)
Hyvä ennuste Huono ennuste

nainen  mies
myöhäinen alku  sairastuminen nuorena
laukaisevia tekijöitä  ei laukaisevia tekijöitä
nopea, akuutti taudinkuva  hidas alku, ennakko

oireita kauan
hyvä premorbidi selviäminen  huono sairautta edeltävä

selviäminen
pääosin positiivisia oireita,  pääosin negatiivisia oireita
mutta ei varhaisia aistiharhoja
tai harhaluuloja



HYVÄ JA HUONO ENNUSTE (2)
Hyvä ennuste Huono ennuste
paranoidisia oireita ja  hajanaistyyppinen taudin
masennusoireita kuva, varhaiset aistiharhat ja

harhaluulot, ei masennusta
ei neuropsykologisia häiriöitä  neuropsykologinen häiriö
tai aivojen rakennemuutoksia tai aivojen rakennemuutoksia
naimisissa, hyvä perhe  naimaton, huono perhe
ympäristö ja sosiaalinen tuki ympäristö ja sosiaalinen tuki
varhainen ja hyvä hoito  viivästynyt, huono tai

puuttuva hoito



SKITOSFRENIAPOTILAAN KUNTOUTUMISEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

1. Kroonisuuden koodi
2. Terveyden hallintakäsitykset
3. Sosiaaliset taidot
4. Sosiaalinen tuki ja verkostot
5. Syrjäytyminen
6. Stigma
7. Elämän muutokset ja stressihaavoittuvuus
8. Perheen tunneilmapiiri
9. Hoito ja kuntoutuspalveluiden tarjonta ja käyttö





LÄÄKITYS

Skitsofreniaa sairastavista  2040 % ei saa
riittävää antipsykoottista vastetta perinteisillä
psykoosilääkkeillä ja puutteellinen myöntyvyys
lääkitykseen haittaa usein hoitojen toteutumista.

Noin 30 % sairaalapotilaista ja 4065 %
avohoitopotilaista jättää ajoittain noudattamatta
lääkitystä koskevia ohjeita (Skitsofrenian käypä
hoito –suositus 2001, 2448).



Tärkein yksittäinen syy sairausjakson
äkilliseen uusiutumiseen on lääkkeen
epäsäännöllinen käyttö tai sen käytön
lopettaminen omalla päätöksellä.

Vaikka skitsofrenian hoidossa
antipsykoottinen lääkitys on keskeisessä
asemassa, se ei ole yksi riittävä. Lääkehoito
tarvitsee rinnalleen psykoterapiaa tai
kuntouttavia toimenpiteitä.



SKITSOFRENIAPOTILAAN HOIDON JA
KUNTOUTUKSEN MENETELMÄT

1. Lääkehoito
2. Yksilöpsykoterapiat
3. Perheterapia
4. Psykoedukaatio
5. Sosiaalisten taitojen harjoittelu
6. Kognitiivisten taitojen harjoittelu
7. Palveluohjaus
8. Ammatillinen kuntoutus



Bellackin ja Mueserin (1993) mukaan
skitsofreniapotilaiden psykososiaalisessa
hoidossa pitää painottaa neljää näkökohtaa:

(1) potilaat tarvitsevat pitkän ja monipuolisen
hoidon, johon sisältyy myös lääkehoito;
(2) yksilölliset erot on otettava huomioon
räätälöimällä yksilöllisiä hoitoohjelmia;
(3) on välttämätöntä ottaa potilaat ja heidän
läheisensä aktiivisesti mukaan hoitoon; ja
(4) on otettava huomioon mahdolliset potilaiden
kykyihin liittyvät rajoitukset, mitä johtuvat
informaatioprosessoinnin häiriöistä.



KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ

Mania: tila, jossa mieliala on noussut ja
toiminnallisuus on huomattavasti lisääntynyt
ja ajattelu on irrallaan realiteeteista
àjohtaa yleensä suuriin sosiaalisiin
vaikeuksiin
Depressiovaihe: vastaa depression oireita

 siirtymävaihe voi olla täysin oireeton

1020 %:lla mania toistuu ilman depressio
jaksoja



KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ (jatk.)

Hypomania: ennakoi usein manian puhkea
mistaà vauhdikkuus lisääntyy, unet lyhenevät,
ajatus lentää, ärtyneisyys ja aggressiivisuus
lisääntyvät

àiän myötä depressiojaksot yleensä pitenevät

à lääkehoito ensisijainen
à terapeuttisia keskusteluja erityisesti
masennusjakson aikana
à Joskus tarvitaan myös sähköhoitoa



PSYKOOTTINEN MASENNUS

Masennuksessa, jossa on psykoottisia
piireteitä, esiintyy harhaluuloja ja aisti
harhoja
àriittämättömyyden tunteet, voimakas
syyllisyys, sairauden tai kuoleman pelko,
kokemus ansaitusta rangaistuksesta, vaino
harhaisuus, ajatusten päähän paneminen,
vaikutuselämykset
à voi johtaa epätoivoisiin tekoihin



HOITOOHJELMA

•Jonkin sairaus tai potilasryhmän hoitoon
liittyvä kokonaisvaltainen ohjelma

•Yksittäisen potilaan/asiakkaan hoidon ja
kuntoutuksen tavoitteen saavuttamiseen liittyvien
menetelmien kokonaisuus

•Yhteisön hoitoideologian tai hoidon taustalla
olevan teorian soveltaminen yhteisesti sovituksi
toimintamalliksi



HYVÄN
KUNTOUTUSOHJELMAN

OMINAISUUKSIA (1)
1) Hoidon ja kuntoutuksen pitää toistuvasti

tuottaa kuntoutujalle onnistumisen
kokemuksia niin, että ne voidaan osoittaa
myös kuntoutujan oman toiminnan
ansioksi
à hoitoohjelman vaatimustason
suhteuttaminen kuntoutujan resursseihin



HYVÄN
KUNTOUTUSOHJELMAN

OMINAISUUKSIA (2)
2. Ohjelman struktuuri pitää rakentaa niin, että

ohjaavia vuorovaikutustilanteita on
riittävästi.

3. Kuntoutujan tavoitteiden on oltava
konkreettisia



HYVÄN
KUNTOUTUSOHJELMAN

OMINAISUUKSIA (3)
4. Kuntoutuksella pitää olla jatkuvuutta

5. Kuntoutujan sosiaalista verkostoa pitää
hyödyntää niin, että tukiresurssit saadaan
käyttöön.



Robert Dilts (1990): Loogiset tasot

1. Spirituaalinen ydin
2. Identiteetti
3. Uskomukset
4. Kyvyt ja taidot
5. Käyttäytyminen
6. Ympäristö


