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This is a data supplement to the following research article: Lahti, Lauri, Tenhunen, Henni, & Nieminen, 
Marko (2018). How patients talk about care? Identifying patient experience expressions from online 
discussions. Accepted to appear as a research paper in the Proceedings of Medical Informatics Europe (MIE 
2018), 24-26 April 2018, Gothenburg, Sweden, hosted by the Swedish Association of Medical Informatics 
(SFMI) and the European Federation for Medical Informatics (EFMI), https://mie2018.org 
 
This data supplement was prepared by Lauri Lahti.  
 
The source of the online discussions is the Finnish Suomi24 discussion forum in a time frame 2001-2016. It 
is available as an annotated data set for linguistic research purposes at the Language Bank of Finland (The 
Suomi 24 Corpus (2016). The corpus of discussion forums of the Suomi24 online social networking website. 
A linguistic resource provided by the Language Bank of Finland and CSC - IT Center for Science. 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017021630). The data is supplied with a morphosyntactic annotation that is 
based on Turku Dependency Parser. Our set of 98 229 unique sentences from discussion category 
Children’s health (‘Lasten terveys’ in Finnish) have been extracted and further computationally analyzed 
with various R language scripts by author LL. Analysis of the sentences in the data set is facilitated by having 
the part-of-speech tags indicated for each word in the sentences. 
 
Author LL calculated frequency and log-likelihood values for all word pair collocations in 98 229 sentences 
(Step 1). Our extraction of the PX expressions started by identifying word pair collocations that define a 
relationship between a PX relevant noun and adjective (e.g. “sick child”). The authors formulated 72 key 
terms  to be matched with at least one word in adjective-noun or noun-adjective collocations occurring in 
98 229 sentences. These key terms were formed based on the conceptual themes of two patient 
experience instruments: the HCAHPS (Zusman, E.E. (2012). HCAHPS replaces Press Ganey survey as quality 
measure for patient hospital. Neurosurgery 71(2), N21–N24.) and a newly developed survey for the parents 
of pediatric patients (PPX) (Kaipio, J., Mannonen, P., Stenhammar, H., Karisalmi, N., Lahdenne, P., 
Hiekkanen, K., Nieminen, M. (2017). Potilaskokemuskyselyn kehittäminen lastensairaalan potilaiden 
vanhemmille, FinJeHeW, 9(2–3).) (Step 2). 
Among collocations matching with the key terms author LL extracted the 16 highest-ranking word pairs  in 
respect to frequency and log-likelihood to be used for further analysis, 20 word pairs when overlaps 
removed (Step 3). 
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72 key terms (substrings used for matching 
conjugated word forms):  
 
oire 
diag 
hoit 
pääs 
vastaanot 
labo 
labr 
tutk 
toimenpi 
viest 
keskust 
sairaanhoit 
lääkär 
henkilök 
saira 
keskussairaal 
osasto 
terveysasem 
terveyskesku 
taud 
taut 
tart 
parant 
toip 
koke 
vaikut 
onne 
onni 
reag 
reak 
vasta 
palaut 
selke 
huole 
huoli 
kipu 
kivu 
kärs 
tuska 
helpo 
tunne 
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tunt 
toive 
toivo 
odot 
ystäv 
huoma 
huomi 
asiall 
asianmuk 
asiantunt 
pätev 
osaa 
osat 
luote 
luott 
siist 
puhd 
puht 
hilj 
rauh 
kod 
kot 
lääke 
lääkk 
lääki 
apu 
avu 
autt 
tue 
tuke 
tuki 
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A set of word pair collocations 
       
       
word pair collocation      
first_word second_word    
string part_of_spe

ech 
string part_of_spe

ech 
which word of the word pair 
collocation 
(first_word/second_word) 
was matched with the 72 
key terms 

frequen
cy 

log-
likeliho
od 

suuri a apu n second_word_matched 14 47,147
78 

paras a apu n second_word_matched 9 46,631
36 

konkreettinen a apu n second_word_matched 5 42,563
75 

hyvä a apu n second_word_matched 19 39,561
01 

mahdollinen a apu n second_word_matched 11 36,549
06 

nopea a apu n second_word_matched 6 34,653
05 

ulkopuolinen a apu n second_word_matched 5 31,501
62 

iso a apu n second_word_matched 5 9,8000
25 

muu a apu n second_word_matched 9 3,0728
71 

asiallinen a vastaus n first_word_matched 23 267,94
22 

kiitos n asiallinen a second_word_matched 6 50,702
05 

asiallinen a tieto n first_word_matched 6 40,904
73 

asianmukainen a hoito n first_word_matched 6 54,757
33 

asiantunteva a lääkäri n first_word_matched 8 53,230
97 

hyvä a asiantuntij
a 

n second_word_matched 7 32,152
51 

henkilökohtain
en 

a avustaja n second_word_matched 30 423,40
26 

oma a avustaja n second_word_matched 10 38,675
92 

väärä a diagnoosi n second_word_matched 12 81,506
14 

virallinen a diagnoosi n second_word_matched 8 62,205
53 

varsinainen a diagnoosi n second_word_matched 8 55,603
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24 
oikea a diagnoosi n second_word_matched 11 44,928

82 
lopullinen a diagnoosi n second_word_matched 5 41,924

71 
kyseinen a diagnoosi n second_word_matched 7 28,798

08 
turha a diagnoosi n second_word_matched 6 25,427

71 
oma a diagnoosi n second_word_matched 12 17,748

69 
henkilökohtain
en 

a avustaja n first_word_matched 30 423,40
26 

hoitaa a adhd n first_word_matched 6 55,156
43 

hyvä a hoito n second_word_matched 29 97,318
6 

psykodynaami
nen 

a hoito n second_word_matched 5 61,058
29 

asianmukainen a hoito n second_word_matched 6 54,757
33 

psykiatrinen a hoito n second_word_matched 7 49,879
63 

oikea a hoito n second_word_matched 11 45,274
09 

väärä a hoito n second_word_matched 7 40,097
01 

mahdollinen a hoito n second_word_matched 7 21,033
11 

muu a hoito n second_word_matched 10 7,8225
86 

tilapäinen a hoitovapaa n second_word_matched 6 128,23
15 

suuri a huoli n second_word_matched 7 30,582
05 

erityinen a huomio n second_word_matched 6 46,048
87 

vanha a keskustelu n second_word_matched 5 16,817
45 

kova a kipu n second_word_matched 12 80,793
12 

uusi a kokeilu n second_word_matched 6 33,657
23 

oma a kokemus n second_word_matched 97 489,79
52 

omakohtainen a kokemus n second_word_matched 29 357,29
07 

muu a kokemus n second_word_matched 78 311,52
75 

vastaava a kokemus n second_word_matched 32 276,32
45 
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samanlainen a kokemus n second_word_matched 22 147,10
43 

huono a kokemus n second_word_matched 16 74,013
55 

kokemus n kyseinen a first_word_matched 13 73,263
91 

kokemus n kystisestä a first_word_matched 5 60,396
75 

milla a kokemus n second_word_matched 8 59,348
74 

kokemus n tälläinen a first_word_matched 8 54,060
79 

positiivinen a kokemus n second_word_matched 8 45,248
42 

kokemus n samanlaine
n 

a first_word_matched 8 39,036
21 

ikävä a kokemus n second_word_matched 5 22,071
08 

hyvä a kokemus n second_word_matched 12 17,907
69 

vanha a kokemus n second_word_matched 8 9,6204
86 

kokemus n oma a first_word_matched 7 6,3328
92 

kokemus n muu a first_word_matched 9 5,8913
49 

uusi a koti n second_word_matched 10 45,024
21 

oma a koti n second_word_matched 12 33,302
29 

hyvä a koti n second_word_matched 5 7,8228
82 

kotimainen a vilja n first_word_matched 49 735,68
39 

kotimainen a marja n first_word_matched 8 115,92
45 

luotettava a tieto n first_word_matched 7 57,864
95 

niminen a lääke n second_word_matched 13 105,81
44 

kyseinen a lääke n second_word_matched 17 77,844
45 

vahva a lääke n second_word_matched 10 54,686
78 

tehokas a lääke n second_word_matched 8 50,289
45 

oikea a lääke n second_word_matched 14 46,234
64 

kallis a lääke n second_word_matched 7 40,724 
paras a lääke n second_word_matched 8 33,520

88 
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voimakas a lääke n second_word_matched 6 28,812
96 

muu a lääke n second_word_matched 25 27,910
43 

sopiva a lääke n second_word_matched 6 24,543
18 

hyvä a lääke n second_word_matched 18 24,376
55 

parempi a lääke n second_word_matched 7 23,169
13 

yleinen a lääke n second_word_matched 5 14,433
96 

uusi a lääke n second_word_matched 5 4,2549
99 

vanha a lääke n second_word_matched 5 0,6120
55 

lääkinnällinen a tukitoimi n first_word_matched 5 81,395
13 

suonensisäine
n 

a lääkitys n second_word_matched 5 57,293
3 

oikea a lääkitys n second_word_matched 10 39,744
97 

jatkuva a lääkitys n second_word_matched 6 29,312
41 

muu a lääkitys n second_word_matched 9 6,0904
03 

yksityinen a lääkäri n second_word_matched 33 158,09
97 

johtava a lääkäri n second_word_matched 10 87,755
4 

asiantunteva a lääkäri n second_word_matched 8 53,230
97 

oma a lääkäri n second_word_matched 28 25,826
66 

viisas a lääkäri n second_word_matched 5 22,768
85 

kyseinen a lääkäri n second_word_matched 5 6,7571
05 

hyvä a lääkäri n second_word_matched 15 5,6985
57 

yksityinen a lääkäriase
ma 

n second_word_matched 21 272,45
96 

muu a oire n second_word_matched 98 345,01
14 

samanlainen a oire n second_word_matched 24 142,15
76 

selvä a oire n second_word_matched 19 117,56
66 

milla a oire n second_word_matched 14 107,57
67 

paha a oire n second_word_matched 27 98,817
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99 
lievä a oire n second_word_matched 15 74,402

14 
näkyvä a oire n second_word_matched 7 56,038

48 
kaltainen a oire n second_word_matched 7 46,809

13 
tyypillinen a oire n second_word_matched 7 43,369

69 
samantapaine
n 

a oire n second_word_matched 5 37,482
78 

allerginen a oire n second_word_matched 11 36,943
77 

voimakas a oire n second_word_matched 7 36,032
53 

ainoa a oire n second_word_matched 9 35,671
82 

psyykkinen a oire n second_word_matched 5 28,311
11 

yleinen a oire n second_word_matched 7 24,845
05 

selkeä a oire n second_word_matched 5 24,019
96 

neurologinen a oire n second_word_matched 6 22,034
76 

kyseinen a oire n second_word_matched 7 20,442
14 

uusi a oire n second_word_matched 10 19,391
64 

vakava a oire n second_word_matched 5 15,767
28 

erilainen a oire n second_word_matched 5 11,658
29 

oma a oire n second_word_matched 7 0,7173
12 

pieni a oire n second_word_matched 5 0,4012
98 

oire n muu a first_word_matched 5 0,1617
95 

psyykkinen a oireilu n second_word_matched 7 82,766
21 

oireinen a maitoallerg
ia 

n first_word_matched 6 66,861
12 

neurologinen a oireyhtymä n second_word_matched 10 94,607
09 

kyseinen a oireyhtymä n second_word_matched 6 43,709
18 

onnellinen a asema n first_word_matched 6 78,495
42 

oma a onni n second_word_matched 5 18,328
34 
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psykiatrinen a osasto n second_word_matched 9 100,34
92 

neurologinen a osasto n second_word_matched 6 50,236
63 

positiivinen a palaute n second_word_matched 40 571,38
91 

negatiivinen a palaute n second_word_matched 17 231,73
82 

hyvä a palaute n second_word_matched 9 49,122
87 

huono a palaute n second_word_matched 5 35,568
63 

paikka n puhdas a second_word_matched 5 34,929
55 

puhdas a ruoka n first_word_matched 5 30,945
23 

oma a rauha n second_word_matched 6 23,003
2 

rauhallinen a mieli n first_word_matched 5 24,142
18 

rauhallinen a lapsi n first_word_matched 5 5,2052
02 

allerginen a reaktio n second_word_matched 46 529,70
72 

voimakas a reaktio n second_word_matched 6 59,295
8 

yliopistollinen a sairaala n second_word_matched 21 270,46
56 

oma a sairaala n second_word_matched 6 5,5304
42 

sairas a lapsi n first_word_matched 102 535,08
75 

sairas a ihminen n first_word_matched 8 37,586
39 

sairas a lasta n first_word_matched 5 27,338
47 

lapsi n sairas a second_word_matched 8 2,4850
87 

jatkuva a sairastelu n second_word_matched 6 64,463
92 

neurologinen a sairaus n second_word_matched 37 329,22
04 

kyseinen a sairaus n second_word_matched 27 190,13
08 

vakava a sairaus n second_word_matched 20 147,44
81 

harvinainen a sairaus n second_word_matched 11 80,855
48 

muu a sairaus n second_word_matched 27 67,797
32 

fyysinen a sairaus n second_word_matched 8 62,312
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77 
psyykkinen a sairaus n second_word_matched 7 54,956

23 
perinnöllinen a sairaus n second_word_matched 6 51,058

3 
krooninen a sairaus n second_word_matched 5 40,590

66 
erilainen a sairaus n second_word_matched 5 18,511

66 
vaikea a sairaus n second_word_matched 5 12,454

3 
selkeä a sääntö n first_word_matched 6 64,588

12 
selkeä a oire n first_word_matched 5 24,019

96 
uusi a tartunta n second_word_matched 16 112,53

61 
kyseinen a tauti n second_word_matched 19 133,70

22 
vaarallinen a tauti n second_word_matched 9 76,164

39 
kelju a tauti n second_word_matched 5 74,016

44 
vakava a tauti n second_word_matched 10 66,630

48 
paha a tauti n second_word_matched 10 38,708

88 
hirveä a tauti n second_word_matched 5 31,329

82 
ikävä a tauti n second_word_matched 5 28,262

7 
muu a tauti n second_word_matched 12 20,800

87 
kova a tauti n second_word_matched 5 16,969

87 
uusi a tauti n second_word_matched 5 13,324

27 
oma a terveysase

ma 
n second_word_matched 9 76,215

69 
pieni a toimenpide n second_word_matched 7 31,708

54 
erityinen a tuki n second_word_matched 16 152,55

48 
alin a tuki n second_word_matched 5 55,429

14 
mahdollinen a tuki n second_word_matched 6 26,455

71 
muu a tuki n second_word_matched 7 11,042

91 
lääkinnällinen a tukitoimi n second_word_matched 5 81,395

13 



11 (63) 
 

muu a tukitoimi n second_word_matched 13 76,647
92 

oma a tunne n second_word_matched 6 16,404
83 

oma a tuntemus n second_word_matched 10 74,355
26 

neurologinen a tutkimus n second_word_matched 28 226,12
63 

tarkka a tutkimus n second_word_matched 27 219,42
83 

tieteellinen a tutkimus n second_word_matched 10 101,43
61 

kliininen a tutkimus n second_word_matched 8 78,217
64 

uusi a tutkimus n second_word_matched 18 75,583
87 

perusteellinen a tutkimus n second_word_matched 7 71,243
3 

tuore a tutkimus n second_word_matched 5 36,733
03 

muu a tutkimus n second_word_matched 12 12,244
57 

vaikuttava a aine n first_word_matched 30 448,93
79 

positiivinen a vaikutus n second_word_matched 8 67,605
46 

vaikutus n alainen a first_word_matched 5 64,995
18 

suuri a vaikutus n second_word_matched 8 41,445
23 

kiitollinen a vasta n second_word_matched 5 53,969
21 

vastaava a kokemus n first_word_matched 32 276,32
45 

vastaava a tilanne n first_word_matched 20 151,95
47 

vastaava a tapaus n first_word_matched 8 57,621
85 

vastaava a ongelma n first_word_matched 8 42,240
64 

asiallinen a vastaus n second_word_matched 23 267,94
22 

kiitollinen a vastaus n second_word_matched 6 52,716
21 

oikea a vastaus n second_word_matched 5 21,303
74 

hyvä a vastaus n second_word_matched 6 12,454
99 

muu a vastaus n second_word_matched 7 10,689
2 

edellinen a viesti n second_word_matched 18 184,95
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78 
alkuperäinen a viesti n second_word_matched 6 60,895

15 
hyvä a ystävä n second_word_matched 17 99,434

6 
paras a ystävä n second_word_matched 5 40,671

95 
ystävällinen a terveiset n first_word_matched 11 227,23

96 
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A set of word pair collocations 
Sorted in the descending order of frequency, only 16 highest-ranking 
      
word pair collocation    
first_word second_word frequency log-

likelihood 
string part_of_speech string part_of_speech   
sairas a lapsi n 102 535,0875 
muu a oire n 98 345,0114 
oma a kokemus n 97 489,7952 
muu a kokemus n 78 311,5275 
kotimainen a vilja n 49 735,6839 
allerginen a reaktio n 46 529,7072 
positiivinen a palaute n 40 571,3891 
neurologinen a sairaus n 37 329,2204 
yksityinen a lääkäri n 33 158,0997 
vastaava a kokemus n 32 276,3245 
vastaava a kokemus n 32 276,3245 
henkilökohtainen a avustaja n 30 423,4026 
henkilökohtainen a avustaja n 30 423,4026 
vaikuttava a aine n 30 448,9379 
hyvä a hoito n 29 97,3186 
omakohtainen a kokemus n 29 357,2907 
neurologinen a tutkimus n 28 226,1263 
oma a lääkäri n 28 25,82666 
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A set of word pair collocations 
Sorted in the descending order of log-likelihood, only 16 highest-ranking 
      
word pair collocation   
first_word second_word frequency log-

likelihood 
string part_of_speech string part_of_speech   
kotimainen a vilja n 49 735,6839 
positiivinen a palaute n 40 571,3891 
sairas a lapsi n 102 535,0875 
allerginen a reaktio n 46 529,7072 
oma a kokemus n 97 489,7952 
vaikuttava a aine n 30 448,9379 
henkilökohtainen a avustaja n 30 423,4026 
henkilökohtainen a avustaja n 30 423,4026 
omakohtainen a kokemus n 29 357,2907 
muu a oire n 98 345,0114 
neurologinen a sairaus n 37 329,2204 
muu a kokemus n 78 311,5275 
vastaava a kokemus n 32 276,3245 
vastaava a kokemus n 32 276,3245 
yksityinen a lääkäriasema n 21 272,4596 
yliopistollinen a sairaala n 21 270,4656 
asiallinen a vastaus n 23 267,9422 
asiallinen a vastaus n 23 267,9422 
negatiivinen a palaute n 17 231,7382 
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Among collocations matching with the key terms author LL extracted the 16 highest-ranking word pairs  in 
respect to frequency and log-likelihood to be used for further analysis, 20 word pairs when overlaps 
removed (Step 3). 
 
A set of word pair collocations 
16 highest-ranking word pairs  in respect to frequency and log-likelihood 
      
word pair collocation   
first_word second_word frequency log-

likelihood 
string part_of_speech string part_of_speech   
kotimainen a vilja n 49 735,6839 
positiivinen a palaute n 40 571,3891 
sairas a lapsi n 102 535,0875 
allerginen a reaktio n 46 529,7072 
oma a kokemus n 97 489,7952 
vaikuttava a aine n 30 448,9379 
henkilökohtainen a avustaja n 30 423,4026 
omakohtainen a kokemus n 29 357,2907 
muu a oire n 98 345,0114 
neurologinen a sairaus n 37 329,2204 
muu a kokemus n 78 311,5275 
vastaava a kokemus n 32 276,3245 
yksityinen a lääkäriasema n 21 272,4596 
yliopistollinen a sairaala n 21 270,4656 
asiallinen a vastaus n 23 267,9422 
negatiivinen a palaute n 17 231,7382 
neurologinen a tutkimus n 28 226,1263 
yksityinen a lääkäri n 33 158,0997 
hyvä a hoito n 29 97,3186 
oma a lääkäri n 28 25,82666 
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These highest-ranking word pairs occurred in 869 unique sentences. The three authors independently 
reviewed each of these 869 sentences and evaluated whether the sentence contained a description of 
patient experience (yes/no) (Step 4).  
 
 word pair 

collocation 
 

sentence first_wor
d 

second
_word 

the 
numb
er of 
autho
rs (3, 
2, 1 
or 0) 
that 
agree
d that 
the 
sente
nce 
repres
ents 
patie
nt 
experi
ence 
(PX) 

    
Kiitos asiallisista vastauksista ! asiallinen vastaus 0 
Omia kokemuksia ? oma kokem

us 
0 

Tytölläni alkoi yhtäkkiä eilen pikku päikkäreiden jälkeen kova kuume muuta 
oiretta ei oikeastaan ollut paitsi aamusta oli hiukan punaiset posket ja silmä 
punoitti . 

muu oire 0 

Onkohan muilla vastaavasta kokemusta tai huomioita toisten valmistajien 
tuotteista ? 

vastaava kokem
us 

0 

neurologisten sairauksien jatkuva kasvu neurologi
nen 

sairaus 0 

isän tai jonku muun pitänyt jäädä hoitaan lasta , koska minulle lasketaan 
sairaan lapsen 

sairas lapsi 3 

suosittelen yksityistä lääkäriä ..! yksityinen lääkäri 3 
Teillä sentään ymmärretään että ne on hävitettävä mutta omalla 
kokemuksella yhdellä perheellä ollut melkein vuoden ja tartuttaneet vaihka 
kuinka monta ja edelleen jatkuu . 

oma kokem
us 

0 

Oma kokemukseni täistä on , etteivät ne kerta pesulla lähde , jos kanta on 
suuri . 

oma kokem
us 

0 

Mutta oman kokemukseni mukaan , kampaaminen on kaiken A ja O. Eikä 
millään muovirimpulalla , vaan niillä pitkäpiikkisillä , tiheillä , teräskammoilla , 
jotka maksavat jotain 16€ . 

oma kokem
us 

0 

Vaikka väitetään , että täi elää isännän ulkopuolella vain hetken , oman 
kokemukseni mukaan se ei pidä paikkaansa . 

oma kokem
us 

0 
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Vastaan omien kokemuksien mukaan aina kun töiltäni ja perhe elämältä ehdin 
! 

oma kokem
us 

1 

Päästiin omalle lääkärille , sieltä ohjattiin suoraan psykologille ... oma lääkäri 3 
Taas mentiin lääkäriin , oma lääkäri oli vaihtunut joten oltiin taas 
lähtöpisteessä . 

oma lääkäri 2 

lastenlääkäri lähetti tiedon oman lääkärimme kautta ettei ottaisi meitä 
vastaan ennen kuin olisimme kokeilleet taas yhden ummetuslääkkeen 
MOVICOL juniorin ja meillä piti olla täytettynä ruokapäiväkirja sekä 
ulostuspäiväkirja mihin muuten saimme ihan kaavakkeetkin ... 

oma lääkäri 3 

Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää saada pian apua ja tukea , koska kaikki 
negatiivinen palaute lapsellesi heikentää hänen itsetuntoaan ja minäkuvaansa 
. 

negatiivin
en 

palaute 3 

minkälaisia muita oireita teidän lapsilla on ollut jos on epäilty adhd : tä . muu oire 2 
Mä tulen nyt omista kokemuksistani kertomaan , vaikka tilanne on vielä 
puolittain päällä . 

oma kokem
us 

1 

Lukuisat sairaala käynnit ja pienet sisukkaat ja monesti hyvin sairaat lapset 
pistivät miettimään elämänarvoja . 

sairas lapsi 3 

Omasta kokemuksesta voin sanoa , että sinun ikäisellesi leikkaus tulee 
olemaan kohtuu helppo . 

oma kokem
us 

3 

Moikka ! Olen tällähetkellä 24-vuotias entinen Kuopparintalapsi , jolta 
korjattiin Ravitch-menetelmällä vuonna - 95 , eli melkein 20 vuotta sitten , 
olin sairaalani ensimmäinen kuopparintaleikattu , ja kävin äidin kanssa myös 
lähimmässä yliopistollisessa sairaalassa , jossa se olisi leikattu , ellei sitä olisi 
siirretty lähempään keskussairaalaan . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Olen tällähetkellä 24-vuotias entinen Kuopparintalapsi , jolta korjattiin 
Ravitch-menetelmällä vuonna - 95 , eli melkein 20 vuotta sitten , olin 
sairaalani ensimmäinen kuopparintaleikattu , ja kävin äidin kanssa myös 
lähimmässä yliopistollisessa sairaalassa , jossa se olisi leikattu , ellei sitä olisi 
siirretty lähempään keskussairaalaan . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Osastolta hoitaja neuvoi soittamaan kiireelliseen perhetyöhän , mutta en 
saanut sieltä apua koska heillä ei ole resursseja hoitaa sairaita lapsia , eikä 
sairaita sisaruksia saa viedä osastolle . 

sairas lapsi 3 

Hyvä hoito ja mukava henkilökunta . hyvä hoito 3 
Hyvässä hoidossa hän siellä on . hyvä hoito 3 
Me lopetimme aikanaan koulun ja opettajan informoinnin ennen 
lääkemuutoksia , koska tuntui , että jos heillä oli tietoa asiasta , lasta 
seurattiin suurennuslasilla , ja negatiivista palautetta tuli välittömästi . 

negatiivin
en 

palaute 2 

Onko muilla kokemuksia vastaavasta , voiko siis nämä isot aivokammiot ja 
hidas liikunnallinen kehitys olla yhteyksissä toisiinsa ...? 

muu kokem
us 

1 

Kannattaa kuitenkin tietysti mennä noihin neurologisiin tutkimuksiin . neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Siinä taas nähtiin sairaalan hyvä hoito !!! hyvä hoito 3 
Tytöllä .... edeltävänä päivänä alkoi muiden oireiden lisäksi raivoaminen 
kivasta kutinasta alapäässä . 

muu oire 1 

edeltävänä päivänä alkoi muiden oireiden lisäksi raivoaminen kivasta 
kutinasta alapäässä . 

muu oire 1 

Onko muilla vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

Voiko eläinallergia aiheuttaa vain yötukkoisuutta ilman muita oireita ? muu oire 1 
Ja toinen puoli saa näistä vakavia jopa neurologisia sairauksia , joihin ainoa neurologi sairaus 3 
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käytössä oleva apu on kotiin eristäytyminen . nen 
Kotona ei olla sitten kevään huomattu mitään , kuten ei ole kukaan muukaan 
lähipiirissämme joten jos kyse olisi jostain hyvin vakavasta niin olettaisin että 
tähän kuuluisi jotain muita oireita tai ainakin että nämä krampit pahenisivat ! 

muu oire 0 

Eli saattaisko siis olla kyse epilepsiasta vaikka muita oireita ei ole ? muu oire 0 
Epikohtauksia on niin miljoonia erilaisia , mutta nuo vartalon erilaiset 
jäykistämiset j atärinät , vapinat sun muut on niitä monasti oman kokemuksen 
mukaan . 

oma kokem
us 

1 

Olen siinä uskossa , että suurimmalle osalle suomalaisista kotimaisen viljat 
aiheuttavat ongelmia . 

kotimaine
n 

vilja 1 

net ;) Haluaisin kertoa omista kokemuksistamme Concerta nimisestä 
lääkkeestä . 

oma kokem
us 

1 

Haluaisin kertoa omista kokemuksistamme Concerta nimisestä lääkkeestä . oma kokem
us 

1 

Mutta oman kokemuksen perustella varoittelen että tarkkailkaa väärinkäyttöä 
! 

oma kokem
us 

0 

Mutta se että lääkkeen vaikuttava aine on amfetamiini ( tai oikeastaan 
Dexedrinen tapauksessa dekstroamfetamiini ) , ei tee siitä sen kummempaa 
lääkettä kun mikään muukaan . 

vaikuttav
a 

aine 1 

Yksityiseltä lääkäriltä kyselin asiasta ja hän sanoi että on olemassa 
reseptilääkettä jos esim.Pyrvin ei auta . 

yksityinen lääkäri 3 

Sitä ennen oli muita oireita ( oksentelu , ripuli , levottomuus jne ) . muu oire 0 
Jälkimmäisestä omaa kokemusta , atooppisen ihon hoidosta keskustelin 
suolahoitajan kanssa . 

oma kokem
us 

2 

Iholääketiede tuntuu olevan vielä samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten , niin 
itse kokeilemalla ja muiden kokemuksia kannattaa hyödyntää ! 

muu kokem
us 

3 

Siinä vaikuttavana aineena pimekrolimuusi . vaikuttav
a 

aine 0 

Ymmärrän kyllä , että pätemisen tarve suorastaan pakottaa kirjoittaan 
näkemyksiä NEUROLOGISESTA SAIRAUDESTA . 

neurologi
nen 

sairaus 0 

Pakko sanoa , että ne jotka eivät tunne tai tiedä neurologisista sairauksista , 
puhuvat mitä näkevät . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

Amoxin aiheuttaa aika monelle allergisia reaktioita kuten urtikariaa . allerginen reaktio 1 
Niin sen tiesinkin että näissä on eri vaikuttava aine , siksi juuri mietinkin että 
mitenhän siedetty tämä lääke on . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Omasta kokemuksestani voin siis sanoa , että reuma ei ole maailmanloppu . oma kokem
us 

1 

Kertottehan vinkkejä , ja omia kokemuksianne ? oma kokem
us 

0 

Ilahduin kun kerroitte omista kokemuksistanne :) oma kokem
us 

1 

Näin voin omasta kokemuksestani kertoa . oma kokem
us 

0 

Poika joutui kuitenkin sairaalaan tiputukseen , ja siellä kerroin neuvolan 
ohjeet , niin sairaanhoitaja sanoi , että sairaalle lapselle saa antaa ihan mitä 
vain , mitä hän ylipäätään suostuu ottaman . 

sairas lapsi 2 

Käytöshäiriö on todella eri asia kuin adhd , mutta adhd-lapsille kehittyy 
valitettavan usein käytöshäriö , koska he saavat niin paljon negatiivista 
palautetta ( ja usein myös kuritusta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Kertokaa ihmeessä omia kokemuksianne tälläisistä erityislapsistanne , auttaisi oma kokem 2 
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ehkä vähän tätä oloa ... us 
Jälkimmäinen on osoittautunut hyväksi hoidoksi meillä . hyvä hoito 1 
Kuulemma tehokkaasti vähentää allergisia reaktioita . allerginen reaktio 0 
Saa nähdä parantuvatko muutkin oireet , vai tuleeko karttakielikin takaisin . muu oire 1 
Omien havainnointieni , suolistotutkimusten ja jonkun aiemman kommentin 
pohjalta ihokeliakiasta taidan kokeilla gluteenitonta ruokavaliota , sillä 
keliaakikolle tyypillisesti suoleni sietää lähinnä kauraa kotimaisista 
viljoistamme . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Onko muilla kokemuksia mahataudista , joka kestää vain yhden oksennuksen 
verran ? 

muu kokem
us 

0 

Jos epäilee sitruunahappoa allergisen reaktion aiheuttajaksi , paras konsti on 
välttää tuotteita , joissa sitä on ja sitten kokeilla uudestaan sitruunahapon 
sietokykyään . 

allerginen reaktio 0 

Tyhmäkin tajuaa , että jos lapsi kalibroidaan täysin puhtaaseen maailmaan , 
luulee kroppa pölyä ja eläimiä ja tuoksuja vieraiksi asioiksi , ja näin iskee 
allerginen reaktio . 

allerginen reaktio 0 

Heippa , Onko muilla kokemuksia vastaavasta : muu kokem
us 

0 

Onko muilla kokemuksia vastaavasta : muu kokem
us 

0 

osaiskos joku kokemusta omaava kertoa omia kokemuksia tälläisestä lapsesta 
? 

oma kokem
us 

0 

Usein lapsi oppii tulemaan toimeen vilkkaan ja impulsiivisen luonteensa 
kanssa , kun tukitoimet ovat oikeat , ja lasta kannustetaan positiivisen 
palautteen kanssa . 

positiivin
en 

palaute 2 

Sanot , ettei poikasi kykene kirjallisiin tehtäviin hahmotushäiriön takia , mutta 
ei silti ole päässyt neurologisiin tutkimuksiin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

neurologiset tutkimukset auttaa varmasti tässä neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Neurologisiin tutkimuksiin poikamme ei ole päässyt - ei kuulema ole 
aiheellista lääkärin mielestä ( =liian kallista kunnalle ) .. 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Koulunkäyntiavustajasta kannattaa yrittää pyytää mieluummin 
henkilökohtainen avustaja kuin luokkakohtainen . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Kunnan päättäjät suhtautuvat jotenkin vakavammin henkilökohtaisen 
avustajan pyyntöihin ja avustajan saa varmemmin . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Vanhempien ja opettajien antaman positiivisen palautteen antamista ei pidä 
väheksyä ! 

positiivin
en 

palaute 1 

Ja lääke ei turruta lasta , kukaan ei huomaa että on ottanut lääkkeen , 
muutakuin positiivisesta palautteesta . 

positiivin
en 

palaute 1 

Kun lapsen elämä oli jatkuvaa sähläämistä ja levotonta/aggressivista 
käyttäytymistä , niin lapsi sai aina negatiivista palautetta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Lääkityksen myötä esim koulusta saa nyt paljon positiivista palautetta ja lapsi 
selkeästi nauttii saamastaan onnistumisen ilosta . 

positiivin
en 

palaute 2 

Uskon ja toivon , että yhteiskuntaan sopeutumisen myötä ja positiivisen 
palautteen kautta lapsen itsetunto vahvistuu ja oppii yhtieskuntaan sopivia 
toimintamalleja . 

positiivin
en 

palaute 1 

Onko muilla kokemuksia ko. diagnoosista ? muu kokem
us 

2 

Koska olen itsekkin hoitanut jo kymmenen vuoden ajan sairasta lastani , lähes 
joka kerta minun on selätettävä se puhelimessa oleva vastaanotto apulaisen , 

sairas lapsi 3 
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ennenkuin pääsen lääkärin pakeille . 
Perheen isä sai Manun kanssa hyvinkään lastenosastolla ollessaan suoja-
antibiootista vielä allergisen reaktion ja joutui itsekin lääkitykseen ja monitori-
seurantaan muutamaksi tunniksi . 

allerginen reaktio 2 

olisi kiva kuulla muidenkin kokemuksia ... muu kokem
us 

0 

eli tää entinen sairaan lapsen hoitotuki . sairas lapsi 2 
Oman osuuteni olen selittänyt , miten jatkuvasti sairaan lapsen hotaminen 
lääkkeineen vie enemmän aikaa ja voimia kuin vastaava terveen lapsen jne. . 

sairas lapsi 3 

Ei vammaistuki kuitenkaan ole mikään raha-automaatti kaikille sairaille 
lapsille . 

sairas lapsi 3 

En jaksa lähtee tappelemaan kelan kanssa vielä tän jatkuvan lääkärissä 
ravaamisen ja sairaan lapsen hoitamisen lisäksi . 

sairas lapsi 3 

Itselläni myös vaikeasti sairas lapsi , jota ei voi jättää yksin hetkeksikään lapsi 
jo 16 v. kohta , korkein vammaistuki . 

sairas lapsi 3 

Sen lähetteen voi kirjoittaa kyllä yksityinenkin lääkäri , pääset sellaiselle 
nopeammin , itse varaisin ajan lasten neurologilta suoraan . 

yksityinen lääkäri 3 

Sen verran poikkeavan näköisiä ovat + muut oireet . muu oire 0 
Nukkuin pari tuntia ja pääsi kotiin jo yksityiseltä lääkäriasemalta kahden ja 
puolentunnin päästä . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Tähän asti neurologiset tutkimukset ovat olleet täysin normaalit ja poika 
kehittyy odotetusti . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Meillä on tullut perunasta hyvin pahaa flunssaa muistuttava allerginen reaktio 
, joka tosin parani hetkessä kun annettiin allergialääkettä ja jätettiin peruna 
pois ruokavaliosta . 

allerginen reaktio 0 

Kyyn olen poissulkenut muiden oireiden puuttuessa . muu oire 0 
muita oireita ei kyllä ole ja yskä on aina vaan ollut jäänne tavallisesta 
flunssasta .. 

muu oire 1 

Onko kenelläkään tietoa tai omakohtaisia kokemuksia Marcun Gunn-
silmäsairaudesta ? 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

Vanhempien pyynnöt neurologisista tutkimuksista sivuutetaan , erityisesti 
silloin , kun lapsella on lastensuojelun asiakkuus . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

On lapsia , joiden huostaanoton perusteluissa vedotaan käytökseen - ja joille 
ei ole tehty lainkaan perusteellisia neurologisia tutkimuksia . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Onko kenelläkään muulla kokemusta tällaisesta ? muu kokem
us 

0 

joka ikinen päivä jotain valitusta koulusta tulee ja alan olemaan itse jo väsynyt 
tähän aiknaiseen negatiiviseen palautteeseen .. 

negatiivin
en 

palaute 1 

tarviisin nyt todella hyviä neuvoja tai vastaavia kokemuksia ... vastaava kokem
us 

0 

Olen miettinyt yksityiselle lääkärille menoa jospa sieltä sais enemmän apua 
ongelmiin pitää vaan k ääntyä vanhempien puoleen rahalisessa avussa sillä 
yksityiset neurologit ja psykologit on kalliita . 

yksityinen lääkäri 3 

) Tämä kuuluu nimenomaan sellaiselle ihmiselle , jolla on erityisosaamista 
neurologisten sairauksien hoidossa ja niiden suunnitelmien laatimisessa . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Lapsesi otettaisiin eri tavalla huomioon koulussa , jos hänellä olisi 
kuntoutussuunnitelma , jota voi näyttää opettajille jne. Ketään ihmistä ei pidä 
syrjiä minkään neurologisen sairauksien tai keskittymishäiriöiden takia ! 

neurologi
nen 

sairaus 3 

Eli älkää ihmiset yleistäkö , sillä se sattuu todella meihin , jotka 
kamppailemme oikeasti sairaiden lasten kanssa . 

sairas lapsi 2 
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Mutta nyt siihen on jo hyvä hoito ja lääkkeet ja enemmän tietoa sairaudesta . hyvä hoito 2 
- äiti , joka rakastaa sairasta lastaan sairas lapsi 1 
Muut oireet kyllä tiedänkin , mutta mietin , voiko lapsen ihonkin oireilu johtua 
raa asta porkkanasta . 

muu oire 0 

onko ilmennyt muita oireita ? muu oire 0 
Ei kaikki ammattilaisen sanomat tarkoitat negatiivista palautetta ; he peilaavat 
lapsen kehitystä ikäisensä keskimäärin kehityksen kulkuun . 

negatiivin
en 

palaute 3 

Osalla aiheuttaja voi olla maitotuotteet , sitrushedelmät , mausteet , 
kotimaiset viljat . 

kotimaine
n 

vilja 0 

onko muilla kokemuksia pienen lapsen sydämestä kuuluvasta sivuäänestä . muu kokem
us 

1 

Tuttavallani oli myös pieni vauva jolta kuului myös sairaalassa sivuääni 
pyydettiin 6vkon ikäisenä tarkastukseen uudellen ja sivuääni kuului edelleen 
ja tehtiin sydämen ultraääni ja sieltä löytyi aortan ahtauma ja lapsi kiidätettin 
saman tien yliopistolliseen sairaalaan leikkausta varten , koska lapsi ei olisi 
saanut ollenkaan itkea vaan sydän olisi saattanut pysähtyä ( lääkärit 
ihmettelivät , ettei ollut vielä tapahtunut mitään vakavampaa ) . 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Onko kelläkään vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

Osaako joku neuvoa , vaikka omien kokemusten perusteella , mitä on HYVÄ 
sanoa sellaiselle äidille . 

oma kokem
us 

1 

Hyvällä hoidolla ja onnella siitä voi myös selvitä . hyvä hoito 2 
Eikö nämä neurologiset sairaudet tutkita jossain muualla kuin psykiatrisella ? neurologi

nen 
sairaus 2 

kiitos , asiallisia vastauksia . asiallinen vastaus 0 
* ) Varoitus : Tätä toimenpidettä et saa tehdä jos sinulla on anafylaksian ( 
=vakava allerginen reaktio ) vaara ! 

allerginen reaktio 1 

Kotimaiset viljat pois , maissikin allergisoi . kotimaine
n 

vilja 0 

Meillä on oli pojalla vaikeat allergiat jo aivan vauvasta alkaen , ei sopinut 
maito , ei kotimaiset viljat ( vehnä , ohra , ruis , kaura ) eikä kananmuna . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Onko muilla kokemuksia ? muu kokem
us 

0 

Asiallisia vastauksia kiitos on muutenkin inhottava ajatus ... asiallinen vastaus 0 
Eikös koko viestiketjussa puhuttu samasta vaikuttavasta aineesta , joka 
edellisellä oli siis rinnakkain concertan kanssa käytössä , ja kokemukset hyviä . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Risperdal-niminen lääke , jossa vaikuttavana aineena on Risperidoni ? vaikuttav
a 

aine 0 

Sama vaikuttava aine . vaikuttav
a 

aine 0 

Tällöin voidaan ennalta ehkäisten olla varovaisia annettaessa sellaisia 
ravintoaineita , joista tiedetään kehittyvän allergisia reaktioita tavallista 
useammin . 

allerginen reaktio 0 

On kysyttävä neuvoa lastenneuvolasta tai terveyskeskuksesta , jos epäilee 
jonkin elintarvikkeen aiheuttavan allergista reaktiota . 

allerginen reaktio 3 

Älä huoli , Suomessa on hyvä hoito . hyvä hoito 3 
onneksi huomasin ajoissa eikä muita oireita muu oire 0 
Omia kertomuksiaan voi minulle kertoa myös osoitteeseen 
tinttamari76@suomi24.fi , luen mielellään lisääkin muiden kokemuksista ja 

muu kokem
us 

0 
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kerron omistanikin enemmän . 
Perhetyöntekijä oli kyllä enemmän sitä mieltä että opettaja olisi saattanut 
käyttäytyä jotenkin erilailla kun yleensä , ja kiinnitti huomionsa myös siihen , 
että jos opettajan mielestä pojalla meni paremmin kun yleensä , niin miksei 
kukaan sitä pojalle sanonut , antanut sitä POSITIIVISTA palautetta ???? 

positiivin
en 

palaute 3 

Eivätkä adhd-lapset ole häiriintyneitä vaan se on neurologinen sairaus . neurologi
nen 

sairaus 1 

Pyytäkää lähete lasten neurologisin tutkimuksiin . neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Sairaalassa altistetaan vain maito ja kotimaiset viljat . kotimaine
n 

vilja 2 

Siis molemmissa em. lääkkeissä on sama vaikuttava aine . vaikuttav
a 

aine 0 

Meillä altistettiin yksityisellä lääkäriasemalla . yksityinen lääkäri
asema 

3 

Risperdalia voidaan käyttää myös psyykkisesti kehitysvammaisten tai muiden 
henkisesti sairaiden lasten , nuorten ja aikuisten vaikeiden käytöshäiriöiden 
hoitoon . 

sairas lapsi 0 

Ja eikös jokainen äiti tai isä ole kykenevä päättämään parhaan hoidon 
lapselleen . 

hyvä hoito 3 

Omat kokemukseni lapsen sairastumisesta ovat jo sen verran menneisyydessä 
, ettei niistä ole nykypäivänä paljoakaan hyötyä . 

oma kokem
us 

2 

Neuvolasta en saanut lähetettä , joten hain hänet tutkimuksiin yksityisen 
lääkärin avulla . 

yksityinen lääkäri 3 

Positiivista palautetta ei tietysti anneta agressiosta , vaan niistä pienistä 
hyvistä asioista . 

positiivin
en 

palaute 1 

Jos voitte laitta myös rajat lapselle ja samalla antaa positiivista palautetta kun 
toimii oikein se voisi auttaa . 

positiivin
en 

palaute 0 

Mutta jos hänet otetaan suopeasti ja hyväksytysti mukaan ja annetaan 
positiivista palautetta niin tilanne voi muuttua varsin radikaalisti . 

positiivin
en 

palaute 0 

Eivät näin vakavat ongelmat millään positiivisella palautteella ratkea . positiivin
en 

palaute 0 

Heillä kun ei ole omakohtaista kokemusta niistä ongelmista , joiden kanssa 
olemme itse painiskelleet . 

omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Oman kokemuksen mukaan väkivaltaiset teot ovat aivan oven takana ja 
alttius itsemurhaan lisääntyy . 

oma kokem
us 

0 

Pikku hiljaa selvisi , että lapsi oli allerginen mm. maidolle , soijalle , 
kotimaisille viljoille , kananmunalle jne. Yhdessä vaiheessa meillä syötiin vain 
riisiä ja apteekin Neocate- ravintovalmistetta . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Onko kenelläkään mitään vastaavaa kokemusta ? vastaava kokem
us 

0 

Ei omakohtaista kokemusta . omakohta
inen 

kokem
us 

0 

Ja jos et mene päivystykseen ( itse olisin mennyt heti ) , niin yksityiselle 
lääkäriasemalle sitten , sinne pääsee heti ! 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Muita oireita ei ollut . muu oire 0 
Polyypeissa ei vältämättä muita oireita ole , kuin verinen ripuli . muu oire 1 
Kun tietoa on lisää ja päässyt hyvää hoitoon ( lasten klinikka ) on olo mulla 
vahan parempi , mutta kyllä silti ´kovasti huolehdin , Sydän kun on kuitenkin 
SYDÄN . 

hyvä hoito 3 
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Kertokaahan petri ja muut kokemuksianne leikkauksesta yms asiaan liittyvista 
. 

muu kokem
us 

2 

Haluan kertoä omasta kokemuksesta että olen pärjännyt normaalisti minun 
sydämmelläni 61 vuotta . 

oma kokem
us 

0 

Kirjoitan tähän ketjuun oman kokemukseni aiheesta , jospa tästä olisi hyötyä 
jollekin , joka etsii tietoa aiheesta . 

oma kokem
us 

1 

Hän on yliopistollisen sairaalan lastenkirurgi . yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Kirjoitin tämän tänne siksi kun etsiessäni itse paniikissa tietoa vauvan 
paiseesta luin tosi tarkkaan kaiken aiheesta kirjoitetun ja olisin halunnut 
kuulla lisää ihmisten omakohtaisia kokemuksia . 

omakohta
inen 

kokem
us 

2 

Ei omakohtaista kokemusta , mutta siskoni kahdelle lapselle putkitus on kyllä 
tehty nukutuksessa . 

omakohta
inen 

kokem
us 

2 

Kyselen vähän lujittaakseni omaa fiilistäni , muidenkin kokemuksista . muu kokem
us 

1 

Edelleen jatkuu kaikki muutkin oireet , mitä luettelin ... muu oire 0 
En tarvitse omaa kokemusta mehiläisestä , koska lähin kokemus on siskolla 
hänen lapsen kanssa .. 

oma kokem
us 

3 

AUTTAKEE .. Kannattaa huomioida myös se , että lain mukaan lapsen 
sairauden vuoksi myönnettävä vapaa ei ole sairaslomaa eikä lapsen 
hoitamista varten vaan sairaan lapsen hoidon JÄRJESTÄMISTÄ varten . 

sairas lapsi 3 

Kannattaa huomioida myös se , että lain mukaan lapsen sairauden vuoksi 
myönnettävä vapaa ei ole sairaslomaa eikä lapsen hoitamista varten vaan 
sairaan lapsen hoidon JÄRJESTÄMISTÄ varten . 

sairas lapsi 3 

Jos haluat tulla pääkaupunkiseudulle yksityiselle lääkärille , Vantaan 
Myyrmäessä Pikkujätissä ottaa vastaan Jukka Rajantie . 

yksityinen lääkäri 3 

Ei olla itse käyty hänen vastaanotollaan , koska ollaan saatu hyvää hoitoa 
Lastenklinikalta . 

hyvä hoito 3 

Toinen huolestunut , olen samolla linjoilla kanssasi , että ITP tuo tullessaan 
muita oireita tai sitten asia on toisinpäin ? 

muu oire 0 

Kiitos , kun kerroit omasta kokemuksestasi meille , joilla tämä asia on vielä 
sinuun nähden uusi ! 

oma kokem
us 

0 

Eli omasta kokemuksesta voin suositella , että jos on jotakin muuta 
terveyteen liittyvää , jota ei ole selvitetty , kannattaa pohtia senkin vaikutusta 
itp:hen . 

oma kokem
us 

2 

En ole lääkäri mutta omalla kokemuksella voin sanoa , että meidän tilanteessa 
ei aina petekioiden määrä ole ollut verrattavissa trombosyyttiarvoihin . 

oma kokem
us 

1 

Tästä johtuen tilasin yksityiselle lääkärille ajan , sattuu olemaan pojan hoitava 
lääkäri , joka jäi eläkkeelle ;) 

yksityinen lääkäri 3 

Olen siis erittäin tyytyväinen , että saadaan varmasti hyvää hoitoa 
Lastenklinikan kautta . 

hyvä hoito 3 

en tiedä , mutta kantsii kuiteskin kysyä omalta lääkäriltä .. oma lääkäri 2 
Hänellä on neurologinen sairaus ja liikkuminen on huonoa . neurologi

nen 
sairaus 0 

Taikka muita kokemuksia kihomadoista . muu kokem
us 

0 

Positiivista on , että minulla ei paria mustelmaa lukuunottamatta ole mitään 
muita oireita vaikka trombosyyttini laskivat hyvinkin kriittiselle tasolle . 

muu oire 1 

Onko jollain vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 
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Asiallisia vastauksia kiitos !! asiallinen vastaus 0 
Pystymetsäläinen kunta ei järjestäkään ekaluokkalaiselle lastenpsykologin 
määräämää henkilökohtaista avustajaa , vaan työntää tämän isossa luokassa 
jakamaan avustajan parinkymmenen oppilaan kanssa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Tehtyään päiväkirjamerkintänsä avustaja lähettää ne koulun rehtorille , 
kunnan sosiaalivirastoon ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan , jonka jälkeen 
tapahtuu seuraavaa : 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Koska pystymetsän kunta ei siis järjestänyt pojalle määrättyä henkilökohtaista 
avustajaa , se potkaisi pojan koulustakin pois levottomuuden vuoksi 
sairauslomalle ja takavarikoi tämän kirjatkin . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Itsehän kunta lupasi keväällä lapselle pienryhmäpaikan ja henkilökohtaisen 
avustajan , ja petti lupauksensa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Onko kellään vastaavaa kokemusta ? vastaava kokem
us 

0 

Minun mielestäni yhteiskunta on menossa siihen , että entistä enemmän 
hyväksytään erilaisuutta ja entistä paremmin annetaan tukea ja hoitoa myös 
neurologisiin sairauksiin . 

neurologi
nen 

sairaus 3 

Toivottavasti ymmärtämyksesi erilaisiin neurologisiin sairauksiin lisääntyy 
ennen kuin valmistut opettajaksi . 

neurologi
nen 

sairaus 0 

Vaikka kallis yksityinen lääkäri antoi ensin diaknoosinsa , lapsellani ei ole adhd 
: ta . 

yksityinen lääkäri 3 

Sitten pääsin neuvolan lääkärille kun oma lääkäri ei ottanut kantaa koko 
hommaan . 

oma lääkäri 3 

Muitakin kokemuksia maitoallergia-asiasta luen mielelläni . muu kokem
us 

0 

Jos et tunne lastasi raskaaksi ja eskari ei huolestu , niin hyvä hoito on rajoja ja 
rakkautta . 

hyvä hoito 0 

Allergiaa en usko että on kun ei ole muuta oiretta .. muu oire 0 
Oikea osoite ei ole psykiatri eikä neurologi , vaan neuropsykiatri , jonne saat 
lähetteen omalta lääkäriltänne . 

oma lääkäri 2 

muita oireita ei oo havaittu . muu oire 0 
onko muilla kokemusta tästä ? muu kokem

us 
0 

Mutta kolmoisrokotteita on annettu yleisesti jo paljon ennen tätä , ainakin jo 
90-luvulla oman kokemuksen mukaan . 

oma kokem
us 

2 

Neurologisissa tutkimuksissa käytiin ja onneksi sitä kautta myös 
fysioterapeutilla joka sanoi tuota varvistamisesta että pientä lasta pitää 
kävelyttää pitäen lantiolta kiinni , ei kainaloista koska silloin itse vahingossa 
nostaa lasta niin että varvistaminen tulee väkisinkin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Erikoiskorvikkeet on tarkoitettu sairaille lapsille . sairas lapsi 0 
6 : n kk : n iässä tehtiin sama testi ja siinä näkyi kotimaiset viljat ja kananmuna 
. 

kotimaine
n 

vilja 2 

Erityiskorvikkeiden korvauskäytäntöjen ja sairaanlapsen hoitotuen saamiseksi 
tehtävät maidon ja viljojen altistus-välttämiskokeet tehdään sairaaloiden 
poliknikoilla ja maksua menee normaali poliknikkamaksu ja lausunnon 
kirjoitusmaksu eli yhteensä muutamakymppi tai yksityisillä lääkäriasemilla , 
jolloin maksu on satasia . 

yksityinen lääkäri
asema 

2 

2 vuotiaalla korkeaa kuumetta päivän tai kaksi , ei muita oireita ja sitten ohiu . muu oire 0 
Anoppi sairastaa keliakiaa , ja pojalla oli oireita myös neljään vuoteen asti 
kotimaisista viljoista , paitsi kaurasta , joten aiomme pyytää tutkimukset . 

kotimaine
n 

vilja 2 
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Kotimaisia viljoja vältät syömällä luontaisesti gluteenittomia tuotteita , ja 
sama kuin edellä , eli tarkistat kaikki tuoteselosteet . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Muilla kokemuksia ? muu kokem
us 

0 

Ei muita oireita . muu oire 0 
Negatiivista palautetta aloin saada lähes päivittäin . negatiivin

en 
palaute 1 

Lapseni jatkaa ykkösellä ( kertaa ensi vuonna luultavimmin ) , hänen 
kohdallaan vaatimustasoa ja tavoitteita lasketaan , erityisopettaja vierailee 
koulussa useammin ( tähän asti vain 6h/vk koko koulua varten ) , saamme 
toimintaterapeutin koululle kerran viikossa käymään ja henkilökohtainen 
avustaja laitettiin hakuun ja toivotaan että sellainen löytyy piakkoin . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Raskainta tuo negatiivinen palaute , jota varmasti tulee riittämään . negatiivin
en 

palaute 1 

pitäisi , mutten ole pystynyt enkä pysty tätä sairasta lasta rakastamaan . sairas lapsi 1 
eli .... kun olet olevinaan noin fiksu ja näppärä , ja syyllistät viattomia 
vanhempia , jotka taistelevat sairaan lapsen kanssa , niin ihan varmaan sä 
joskus toteat tulevaisuudessa ettei se lasten kasvatus ihan suukoilla ja haleilla 
hoidu tosta noin vain .Toivon tietenkin , vaikka olet mun mielestä hölömö , 
että lapsesi ovat esimerkillisiä ja yhdessä leivotte sitten korvapuusteja ja 
nauratte iloisesti essut päällä niin että tupa raikaa ! 

sairas lapsi 2 

kun olet olevinaan noin fiksu ja näppärä , ja syyllistät viattomia vanhempia , 
jotka taistelevat sairaan lapsen kanssa , niin ihan varmaan sä joskus toteat 
tulevaisuudessa ettei se lasten kasvatus ihan suukoilla ja haleilla hoidu tosta 
noin vain .Toivon tietenkin , vaikka olet mun mielestä hölömö , että lapsesi 
ovat esimerkillisiä ja yhdessä leivotte sitten korvapuusteja ja nauratte iloisesti 
essut päällä niin että tupa raikaa ! 

sairas lapsi 2 

Ikinä ei hänelle olla näistä negatiivista palautetta annettu , yritetty kovasti 
aikamme tsempata ja korostaa hyviä puolia hänessä , mutta ei mitään 
vaikutusta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Mikään ei ole palkitsevampaa kuin nähdä hymy lapsen kasvoilla ja antaa 
hänelle kiitosta , positiivista palautetta . 

positiivin
en 

palaute 1 

Mutta tämä meidän yksi lapsemme ei piittaa positiivisesta palautteesta 
ollenkaan ( todettu myös lukuisten terapeuttien taholta ) . 

positiivin
en 

palaute 2 

On kyllä taivahan tosi , että jos toiselta osapuolelta ei tule ikinä ( tarkoittaa 
nolla kertaa , ei koskaan ) positiivista palautetta , ei vuorovaikutussuhde synny 
. 

positiivin
en 

palaute 1 

Kirjotin omaa kokemusta tuonne ylemmäksi . oma kokem
us 

0 

Iloa on lapsen elämään yritetty tuottaa vaikka kuinka , mutta kun ei kiinnostu 
mistään tekemisestä jne. Positiivinen palaute , kiitokset jne. eivät hetkauta 
suuntaan eivätkä toiseen . 

positiivin
en 

palaute 1 

On niin kovin tärkeää , että saa myös positiivista palautetta , jotta terve 
itsetunto pääsee kehittymään . 

positiivin
en 

palaute 1 

Joten tässä asiassa uskon omia kokemuksiani , omien terapeuttieni ja 
lääkäreiden ja muiden tuntemieni assien ja heidän läheisten juttuja kuin sinun 
. 

oma kokem
us 

2 

siis kun minulla on oma kokemus , mutta kun kaikilla oireet eivät ole 
välttämättä samanlaisia , ja lapsireuma voi olla joskus ( jos oireet ovat lieviä ) 
tosi hankala huomata . 

oma kokem
us 

1 
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Oletko ollut yksityisellä lääkärillä ? yksityinen lääkäri 2 
Tuolla terveysosiossa on erikseen Neurologiset sairaudet ja siellä sitten ADHD-
palsta , assipalsta jne. , saisit ehkä enemmän vastauksia . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Olisi lohduttavaa , jos kertoisitte omia kokemuksianne asian suhteen . oma kokem
us 

1 

Autismin kirjoon viittaavia oireita .., joten neurologisiin tutkimuksiin kiireesti , 
jotta saa tarvittavaa kuntoustusta ja tukea ennen kouluun menoa . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Onko teillä vastaavia kokemuksia tankojen kulmista tai siitä että olette 
epäilleet niiden olevan liikaa taivuttavia , Aukaistavia kipsejä emme saaneet 
HYKSISSÄ pyynnöistä huolimatta voiko niitä vaatia normaalien kipsien tilalle 
jos kipsaus vielä joudutaan uusimaan jos jalta alkavat taipumaan takaisin ? 

vastaava kokem
us 

3 

Ajatelin että ihanaa kerrankin tyttö saa positiivisistapalautetta sen verran 
koulusta tulee negatiivista palautetta !!: ) Mutta illalla alkoi taas sama meno 
palo hermot kun iso sisko ei väisänyt niin sitä lyötiiin suoraan käteen .. 

negatiivin
en 

palaute 1 

Valehteluhan usein pohjautuu rangaistuksen pelkoon tai jos saa paljon 
negatiivista palautetta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Haluaisin kuulla muiden kokemuksia ja testituloksia ja ratkaisuja . muu kokem
us 

2 

onko muilla kokemusta vauvan refluksista ja kiinteistä ? muu kokem
us 

0 

10 kk iässä alkoi pulauttelu ja muut oireet alkoi vähenemään ja 1v . muu oire 1 
En ymmärrä miksi adressi jossa vaaditaan muumi limpparia puolen litran 
pulloihin kerää huimasti enemmän nimiä kuin adressi jossa vaaditaan 
sairaiden lasten hoito olosuhteisiin parannusta . 

sairas lapsi 3 

Olisi kivaa kuulla muiden kokemuksia ... muu kokem
us 

0 

Onkohan muilla kokemusta tuosta vammaistuesta , et millähän perusteella 
noita tukia maksaa ?? 

muu kokem
us 

2 

Lapsen neurologinen sairaus ei ole mikään perheongelma tai sosiaalinen 
ongelma ylipäätänsä . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Onhan se ilmainen , mutta se nyt ei ole ensimmäinen kriteeri hyvää hoitoa 
lapselleni etsiessäni . 

hyvä hoito 3 

Helsingissähän on valtavasti yksityisiä lääkäriasemia , kyllä sieltä pediatrejakin 
löytyy . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

CF:ssä on useimmiten myös muita oireita esim. mahan kanssa , ihon 
suolaisuus/kalpeus ... 

muu oire 0 

Sairaan lapsen hyvinvointi on tärkeää .. sairas lapsi 2 
Ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa , että meidän esikolle ad/hd tuli 
hoitovirheestä synnytyksen aikana/hapenpuutteesta . 

oma kokem
us 

3 

mutta muilla kokemuksia asiasta ? muu kokem
us 

0 

Itse sairaan lapsen vanhempana tiedän kuinka talous vetää tiukilla , kun 
lapsen sairauteen uppoaa rahaa ja kaikki on maksettava pystyi tai ei . 

sairas lapsi 2 

Sama vaikuttava aine .. vaikuttav
a 

aine 0 

Vaikka onkin sama vaikuttava aine , ei ole psyykkiset oireet tulleet esille , eikä 
muutakaan valittamista . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Vaikkakin on ihan sama vaikuttava aine kuin concertassa . vaikuttav
a 

aine 0 

Ei ihan mitään muuta oiretta . muu oire 0 
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Ainakin Lastenklinikalla on saanut hyvää hoitoa . hyvä hoito 3 
Yksityinen lääkäri voi kirjoittaa lähetteen tutkimuksiin julkiselle sektorille , 
sanot ettei sinulla ole varaa maksaa yksityispuolen tutkimuksia . 

yksityinen lääkäri 2 

No sitten kävi niin , että poika alkoi masentua pahasti negatiivisesta 
palautteesta ja siitä ettei vaan pystynyt olemaan kunnolla , ja kas vain , meikä 
pyörsi puheensa ja aloitti lääkityksen ! 

negatiivin
en 

palaute 3 

Onko kenelläkään ollut vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

Pelkkä kasvojen muoto ei siis ole FAS-diagnoosin aiheuttaja jos muita oireita 
ei ole . 

muu oire 0 

Myöskin kerrottiin , että jos kyseessä onkin jokin muu neurologinen sairaus , 
ei CONCERTALLA ole välttämättä toivottua ja odotettua tulosta . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Pienille lapsille , uskomatonta , en uskaltaisi antaa yhtään , omien 
kokemusteni perusteella . 

oma kokem
us 

0 

Kunnes puolen vuoden kuluttua pyysivät konsultointia yliopistollisesta 
sairaalasta , me siis oltiin keskussairaalassa , 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Itselläni tulee aivastelua ja muuta oiretta myös juuri leikatusta ruohosta . muu oire 0 
Lisäksi tuli mieleeni kysäistä , eikö poika saa terapiaa tai esim. 
henkilökohtaista avustajaa kouluun ? 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Omasta kokemuksesta olin todella pettynyt kun vanhempani löysivät eronsa 
jälkeen uuden kumppanit . 

oma kokem
us 

0 

Joten omien kokemusteni perusteella , lapsi voi kasvaa aivan normaalisti ja 
tasapainoisesti vaikka olisi vain toisen vanhemman kanssa . 

oma kokem
us 

0 

En tiedä mutta puhun nyt omasta kokemuksesta ... oma kokem
us 

0 

Tähän liittyy aikaisemmin mainitut palkitsemisjärjestelmät ja positiivisen 
palautteen antaminen . 

positiivin
en 

palaute 0 

Minulla omakohtaista kokemusta adhd:stä . omakohta
inen 

kokem
us 

0 

Häneltä löydettiin esim. ADHD- , hahmottamishäiriö ja eräs harvinainen 
neurologinen sairaus . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Päiväkodin opettaja on päiväkodissa näkemänsä perusteella suositellut pojalle 
neurologisia tutkimuksia adhd : n määrittelemiseksi ... 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Jos tämän ketjun avaaja on tosissaan , niin ei ainakaan oloa helpota , jos täällä 
lätkitään omien kokemusten perusteella jos jonkin sorttista diagnoosia . 

oma kokem
us 

1 

Omasta kokemuksesta voin vain sanoa , että tarkat säännöt , tietyt rajat ja 
rutiinit , helpottavat hieman ADHD-lapsen kanssa elämistä , sillä ilman niitä 
ainakin meillä menee överiksi . 

oma kokem
us 

1 

onko kellään vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

koko ajan negatiivista palautetta . negatiivin
en 

palaute 1 

kiitos ihanasta ja asiallisesta vastauksesta . asiallinen vastaus 0 
Pojalla on koulussa henkilökohtainen avustaja , mukautettu opetus 
suunitelma . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

1 

Julkinen terveydenhuolto tökkii tässä kaupungissa mielestäni todella pahasti 
ja muutenkin , koska lapsella vakuutus , haluaisin viedä yksityiselle 
lastenlääkärille , mutta minkään yksityisen lääkäriaseman nettisivujen mukaan 
heillä ei ole lastenlääkäriä . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Lopulta ihotautilääkäri määräsi toisenlaista rasvaa , jossa vaikuttava aine ei vaikuttav aine 2 
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ole kortisoni , joten sitä voi käyttää pidempään . a 
Nimi : ELIDEL Vaikuttava aine : Pimekrolimuusi . vaikuttav

a 
aine 0 

Yksityisellä lääkärillä meidän molemmat lapset ovat käyneet . yksityinen lääkäri 3 
Sain nimittäin muutama viikko sitten kutsun yliopistolliseen sairaalaan , että 
vauvalleni annettaisiin joku uusi rokote josta on saatu positiivisia kokemuksia 
muualla maailmassa . 

yliopistolli
nen 

sairaala 1 

Huolestuttaa ! Jos muitakin kokemuksia löytyy miten tuo apteekin korvike ei 
sopinut teidän lapselle niin olisi mukava kuulla . 

muu kokem
us 

1 

Jos muitakin kokemuksia löytyy miten tuo apteekin korvike ei sopinut teidän 
lapselle niin olisi mukava kuulla . 

muu kokem
us 

1 

Onko teillä muilla kokemusta tuollaisesta lääkkeestä ? muu kokem
us 

0 

Ja on , on omaa kokemusta ja kokemusta lapsille annettuna . oma kokem
us 

0 

Itse aikanamme menimme muille yksityisille lääkäreille odotellessamme aikaa 
tiinalle . 

yksityinen lääkäri 3 

Itse sitä on pitänyt viedä yksityiselle lääkäriin , ei ne ainakaan meidän 
neuvolassa mitään tienneet . 

yksityinen lääkäri 3 

( Eikä siitä tukistamisesta mitään hyötyä oo lapselle , ihmiset vaan ei tiedä 
tarpeeksi näistä lasten neurologisista sairauksista ja pistää kaiken huonon 
kasvatuksen piikkiin ) . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

ja nyt menos huomenna yksityiselle lääkärille allergia asiasta , että miten siellä 
toimitaan , olen jo itsenäisesti dietin alottanu ja apua ollu , mikä seurava vaihe 
? 

yksityinen lääkäri 3 

Mutta silloin , kun syntyy vammainen / sairas lapsi , on toki luonnollistakin , 
että miettii kaikkea mahdollista syytä ,, miksi . 

sairas lapsi 1 

Vaikka nämä omakohtaiset kokemukset ovatkin sattuneet aikuiselle , kirjoitin 
ne siksi että koskaan ei voi tietää vaikka hoidotta jäämisellä olisi ikävämpikin 
seuraus .. 

omakohta
inen 

kokem
us 

1 

( toki yksityiselle lääkäriasemallekin voi mennä ) . yksityinen lääkäri
asema 

3 

Missään muualla ei reumaa sairastava lapsi saa niin hyvää hoitoa ! hyvä hoito 3 
kun sano ( i ) n , etten siedä kylmää vaan saan allergisen reaktion . allerginen reaktio 1 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/rokottajan_kasikirj
a/yleisen_rokotusohjelman_rokotteet/uudet_yhdistelm. .. Toivottavasti apua 
löytyy lääkäristä , mutta suosittelen myös omien kokemusteni perusteella 
luontaishoitoja ja tuotteita ( linkki : 
http://www.luontais.info/tietopankki/selaa ) . 

oma kokem
us 

2 

Toivottavasti apua löytyy lääkäristä , mutta suosittelen myös omien 
kokemusteni perusteella luontaishoitoja ja tuotteita ( linkki : 
http://www.luontais.info/tietopankki/selaa ) . 

oma kokem
us 

2 

Oma kokemus on , ettei ole se paras lääke vain . oma kokem
us 

0 

Kiva olisi juu lukea muidenkin kokemuksia em. taudista . muu kokem
us 

0 

Olen yrittänyt kysellä , onko muilla pienten lapsien vanhemmilla vastaavia 
kokemuksia , mutta en ole saanut tietoa . 

vastaava kokem
us 

0 

Onko teillä muilla kokemusta vastaavasta ? muu kokem
us 

0 
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Tuttavani oli saanut omalle ekaluokkalaiselleen sieltä apua , mutta löytyisikö 
teiltä muilta kokemuksia vastaavasta ? 

muu kokem
us 

1 

Samoin myös oman toiminnan ohjaaminen jne. kävimme jopa neurologisissa 
tutkimuksissa ja liikunta terapiassa oman kehon hallintaa ym. Mutta se jäi 
silloin siihen . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

No meidän pojalla tuollaista samanlaista ja käytiin sitten yksityisellä lääkärillä 
joka heti totesi että pojalla märkärupea ja siihen saatiin sitten antibioottikuuri 
. 

yksityinen lääkäri 3 

onko muilla kokemusta usein toistuvista hengenahdistuksista ?? muu kokem
us 

0 

Työhön kuuluu toiminnallinen osuus , jossa haluaisimme lukea teidän 
omakohtaisia kokemuksia lasten leukemiasta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Opettaja sielä ei myöskään koskaan anna positiivista palautetta oppilaalle on 
vain moittinut aina jostain syystä ei pidä oppilaasta a se tulee ikävästi kaikessa 
esille jo ekaluokasta alkaen 

positiivin
en 

palaute 1 

Minusta tässä tapahtumassa näkyy hyvin se , miten valitettavan usein 
vanhemmat suorastaan ajetaan epäilemään lastensa pienintäkin spontaania 
toimintaa epätavalliseksi , jos kyseessä on erityislapsi tai jonkun neurologisen 
sairauden epäily . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Samaa mieltä neurologisista tutkimuksista yksityisesti . neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Onko muilla kokemuksia peräsuolen esiinluiskahduksesta ? muu kokem
us 

1 

oma lääkärimme ei ottanut tilaa vakavasti , ( totemus : yskä menee ykimällä 
ohitse ) vaivaan määräsi vain antibiootteja jotka ei tilanteeseen auttanut 
millään lailla . 

oma lääkäri 2 

Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

neurologi sanoi että pojalla on jokin neurologinen sairaus , nytten vain 
selvitellään tarkemmin että mikä . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

RETTIN OIREYHTYMÄ on erittäin harvinainen neurologinen sairaus , joka 
aiheuttaa vaikeaa monivammaisuutta . 

neurologi
nen 

sairaus 0 

on erittäin harvinainen neurologinen sairaus , joka aiheuttaa vaikeaa 
monivammaisuutta . 

neurologi
nen 

sairaus 0 

ja ei vielä tiedä mikä neurologinen sairaus taustalla .. neurologi
nen 

sairaus 1 

Siis itselleni ei tulis edes mieleen lähteä sairaana , tai sairaan lapsen kanssa 
KYLÄÄN , on jo tautisena usein niin huono olokin , että miten tuota edes 
jaksaa . 

sairas lapsi 1 

Jos ruuan joukossa on jotain kovaa , jos ottaa liian ison ruoka-annoksen 
suuhun , jos hammasharja osuu kurkkuun , jos esim. vessassa haisee pahalle 
jne. W Onko kellään muulla kokemusta tällaisesta ongelmasta ? 

muu kokem
us 

1 

Itse käytän lastani yksityisellä lääkärillä jo siitäkin syystä , että saan silloin aina 
taatusti saman lääkärin , joka tuntee lapseni korvavaivat hyvin . 

yksityinen lääkäri 3 

Vanhempien suru sairaasta lapsesta on niin suuri , että kaikin keinoin 
yritetään etsiä syyllistä sairauteen . 

sairas lapsi 2 

Voisitteko kertoa omia kokemuksia miten olette saaneet syylät pois . oma kokem
us 

0 

Kysyisin kuitenkin jo nyt , että onko muilla kokemuksia asiasta . muu kokem
us 

0 

Syy edelleen epäselvä , mutta nyt taas pitää laittaa lähete lastenneurologille oma lääkäri 3 
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oman lääkärin mukaan . 
Yhteyttä lääkäriin jos kuume useamman päivän yli 38 , 5 tai kainalosta yli 38 
tai jos lapselle tulee muita oireita , esim repii korviaan tai itkee kovasti 
nukkuessaan , voi olla korvatulehdus . 

muu oire 2 

kiva ku täällä saa asiallisia vastauksia ! asiallinen vastaus 0 
Terv . asemien lisäksi voi käyttää yksityisiä lääkäriasemia yksityinen lääkäri

asema 
3 

asemien lisäksi voi käyttää yksityisiä lääkäriasemia yksityinen lääkäri
asema 

2 

Olisiko siis jollakulla tietoa kyseisestä sairaudesta , teoreettista taikka 
käytännöllistä , omakohtaisia kokemuksia tietysti myös kaivattaisiin . 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

Monet vanhemmat tuovat paljon sairaampia lapsia hoitoon ja sitten 
käsketään vielä olla sisällä . 

sairas lapsi 2 

Päiväkodeille on annettu ihan syystä tarkat ohjeistukset sairaista lapsista ja 
näiden ohjeiden merkitys korostuu , kun vanhemmuus on ulkoistettu . 

sairas lapsi 0 

on että sairasta lasta ei päiväkotiin pidä viedä . sairas lapsi 0 
Minulla on vastaava kokemus mutta täysin toiselta kantilta . vastaava kokem

us 
0 

Poika selvitti yskäkohtaukset aika hyvin itse ja sai hengiteltyä ihan hyvin , 
ilmeisesti johtui suurelta osin siitä , että on aika iso ja vahva vauva = ) Lämpöä 
oli parina päivänä vähän yli 38 ja kurkku oli selvästi yskimisestä tosi kipeä , 
muita oireita ei ollut yskän lisäksi . 

muu oire 0 

Jos kotimaiset viljat eivät sovi , kannattaa ehdottomasti käyttää kuitulisiä , 
kuten psylliumia ja perunakuituja . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Sanojen toistaminen yksin , ilman muita oireita , ei yleensä liity fyysisiin 
sairauksiin tai mielenterveysongelmiin , vaan pelkästään puheen 
kehittymiseen . 

muu oire 0 

rokottaako yksityiset lääkäriasemat calmetteja ? yksityinen lääkäri
asema 

2 

Tuolloinkin hänet oli helppoa viedä yksityiselle lääkärille , joka säilyi koko ajan 
samana . 

yksityinen lääkäri 3 

Vakuutuksen ansiosta yksityiselle lääkärille pääsi aina nopeasti ja tarvittaessa 
myös lähetteen sairaalaan sai nopeasti ja helposti . 

yksityinen lääkäri 3 

Oman kokemukseni mukaan lääkärit eivät säästele hoitokuluissa , jos lapsella 
vain on vakuutus . 

oma kokem
us 

3 

Kuitteja tarvii säästää vuoden jolloin rahat saa takaisin , Ehkä nyt vielä tuntuu 
että vakuutus olisi turha mutta en halua jonottaa sairaan lapsen kanssa joten 
menemme yksityiselle heti ilman jonotusta . 

sairas lapsi 3 

Kehoitan edelleen luottamaan lapsen omaan lääkäriin näissä asioissa . oma lääkäri 3 
Concertan vaikuttava aine on metyylifenidaatti . vaikuttav

a 
aine 0 

Tällaista ei kutsuta tavalliseksi allergiseksi reaktioksi , vaan seikka koskee 
sellaisia lapsia , jotka jo ovat eksemaattisia ja sen takia erittäin herkkiä . 

allerginen reaktio 0 

Muita oireita on ollu pahan hajuinen hengitys , ilmavaivat , ruokahaluttomuus 
, univaikeudet , atooppinen ihottuma ranteissa . 

muu oire 0 

Jos ei yksityiselle lääkärille ole varaa , niin terveyskeskuslääkärille kannattaa 
koittaa saada aika . 

yksityinen lääkäri 3 

Lapseni on siis allerginen kaikille kotimaisille viljoille , perunalle ja 
perunatärkkelykselle ja maissille ja maissitärkk . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Eli siis allerginen reaktio jokonkin syömiseen , lämmönvaihteluun , vaatteen allerginen reaktio 0 
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ihokosketukseen , jne. .. 
If on kaikista pahin kusettaja oman kokemukseni mukaan ( kokemusta 
eläinten vakuutuksista ) . 

oma kokem
us 

2 

Meidän poika sai ensimmäisen allergisen reaktion alle 1 vuorokauden ikäisenä 
. 

allerginen reaktio 0 

Et saa viedä sairasta lasta hoitoon etkä neuvolaan , siellä saa mahdollisen 
tartunnan muut . 

sairas lapsi 3 

Minua hämmentää ja suuresti ärsyttääkin se , että eikö vanhemmilla ole enää 
käsitystä , mitä sairaan lapsen kanssa voi tehdä ja mitä ei ?!? 

sairas lapsi 0 

Kehoitin äitiä vaihtamaan ajan , sillä eihän rokkotautista lasta voi viedä 
lastenklinikalle , jossa on sairaita lapsia . 

sairas lapsi 2 

2. Ensimäistä kertaa kuulen , ettei poliklinikalle voisi sairasta lasta viedä ? sairas lapsi 2 
Kuukauden käytön jälkeen koulustakin tuli positiivista palautetta , lapseni 
jaksaa jo keskittyä koulunkäyntiin melkein koko oppitunnin ajan kun 
aikaisemmin keskittymiskyky oli noin 15 min . 

positiivin
en 

palaute 1 

Niin , pitäkää ne sairaat lapset kotonanne , ettei ne häiritse meidän 
normaalien ihmisten elämää ... 

sairas lapsi 1 

mitään muuta oiretta ei ole ja poika aivan normaali joka suhteessa . muu oire 0 
Oli miten oli toivoisin asiallisia vastauksia vaikka huoleni olisi täysin turhaa ja 
jonkun mielestä naurettavaa . 

asiallinen vastaus 0 

onko muilla kokemuksia vastaavasta ! muu kokem
us 

0 

Ja oma kokemukseni on , että se voi aiheuttaa jopa pahemmat oireet kuin 
äidin käyttämät maitotuotteet äidinmaidon kautta . 

oma kokem
us 

0 

Hirveää . Suomi ei ole enää hyvinvointi valtio kun sairaan lapsen kustanuksella 
ja elämällä leikitään . 

sairas lapsi 3 

Suomi ei ole enää hyvinvointi valtio kun sairaan lapsen kustanuksella ja 
elämällä leikitään . 

sairas lapsi 3 

Kiitos jokaisesta asiallisesta vastauksesta . asiallinen vastaus 0 
Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen 
puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain 
ihan yleislääkärin juttusilla .Yksityisiä Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin 
kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana 
vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .lääkäriasemiakin 
Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen 
puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain 
ihan yleislääkärin juttusilla .on Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .nykyisin Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .kuin Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä 
sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin 
kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .sieniä Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .sateella Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla ., Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 

yksityinen lääkäri
asema 

3 
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oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .joten Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä 
sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin 
kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .sellaisen Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .puoleen Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .voi Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .oman Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä 
sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin 
kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .lääkärin Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .loman Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .aikana Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .vallan Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .hyvin Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .kääntyä Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla ., Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .vaikka Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .vain Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .ihan Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä 
sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan hyvin 
kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .yleislääkärin Yksityisiä 
lääkäriasemiakin on nykyisin kuin sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi 
oman lääkärin loman aikana vallan hyvin kääntyä , vaikka vain ihan 
yleislääkärin juttusilla .juttusilla Yksityisiä lääkäriasemiakin on nykyisin kuin 
sieniä sateella , joten sellaisen puoleen voi oman lääkärin loman aikana vallan 
hyvin kääntyä , vaikka vain ihan yleislääkärin juttusilla .. 
lapselle tulee allerginen reaktio . allerginen reaktio 0 
Arvelen , että toimenpide on jo tehty , mutta jos joku asiasta kiinostunu 
sattuu lukemaan vielä tätä keskustelua niin kertoisin oman kokemuksen 
asiasta . 

oma kokem
us 

2 

Kovasti haluaisin tietää muiden kokemuksia asiasta . muu kokem
us 

0 

Risperdalia voidaan käyttää myös psyykkisesti kehitysvammaisten tai muiden sairas lapsi 0 
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henkisesti vaikeasti sairaiden lasten käytöshäiriöiden hoitoon . 
Oman kokemuksen mukaan lapset hikoaa päästä aina nukkuessaan , etenkin 
päiväunilla . 

oma kokem
us 

0 

olisiko kellään vastaavia kokemuksia . vastaava kokem
us 

0 

 Meitä kehitysvammaisten ja sairaiden lasten vanhempia on paljon ! sairas lapsi 0 
Kertokaa siis omia kokemuksianne . oma kokem

us 
0 

1. Millaista on olla kuin on sairas lapsi 2. Mikä sairaus lapsella on sairas lapsi 2 
Me ei sitä saatu ( lääkärin mukaan ei kannattanut edes hakea ) , vaikka pojalla 
oli 1 vuotiaana ruokavaliossa vain kotimaiset viljat , 1 liha , 1 vihannes ja 1 
hedelmä . 

kotimaine
n 

vilja 2 

Jos ruokavaliosta on pois vain maito ja kotimaiset viljat , ei yli 2 vuotiaalle ole 
mitään järkeä edes hakea Kelakorvausta erikoismaidolle . 

kotimaine
n 

vilja 3 

Nyt pitää vaan käydä uudestaan polilla testauttamassa valvonnan alla joku 
muista kotimaisista viljoista . 

kotimaine
n 

vilja 3 

Kun maito ja kotimaiset viljat ei sovi , siitä saa Kelalta tätä vammaistukea . kotimaine
n 

vilja 2 

Onko aina niin , että jos kaura ei sovi , myöskään muut kotimaiset viljat ei sovi 
... 

kotimaine
n 

vilja 0 

Kannattaa kokeilla erikseen muut kotimaiset viljat , vaikka kaura ei sovi . kotimaine
n 

vilja 0 

Allergiasivuilla olen törmännyt sellaisiin , jotka ovat allergisia kotimaisista 
viljoista ainoastaan kauralle . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Oma kokemukseni on , että mitään ei kannata jättää kokeilematta sen 
perusteella , että joku muu ei sovi . 

oma kokem
us 

0 

Onko muilla kokemuksia , että lapsi kiinnittää yhtäkkiä huomioonsa siihen , 
että hänellä on sydän , ilman mitään erityistä syytä ? 

muu kokem
us 

0 

68€/kk . Kertokaa omia kokemuksianne , lopetanko lääkkeet vai jatkanko vielä 
2kk . 

oma kokem
us 

1 

Kertokaa omia kokemuksianne , lopetanko lääkkeet vai jatkanko vielä 2kk . oma kokem
us 

0 

En ole terveysalan ammattilainen , mutta kertomasi perusteella uskoisin 
omaan kokemukseeni nojaten , että kyse saattaisi olla nimenomaan 
vaihtuvista elämäntilanteista ja uusista ihmisistä ( , vaikkei näiden kanssa 
olisikaan ongelmaa ) . 

oma kokem
us 

1 

muita oireita ei ole , nauta kokeilun aikana hieman korvan vieressä ihottumaa 
. 

muu oire 0 

Moikka ! Pojalla ollut korkea kuume kolme päivää , 39 C. Ei muita oireita . muu oire 0 
Pojalla ollut korkea kuume kolme päivää , 39 C. Ei muita oireita . muu oire 0 
Poissa maito , soija , kotimaiset viljat ja paljon muuta . kotimaine

n 
vilja 0 

Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia ?? vastaava kokem
us 

0 

Ensin , kiitos kaikille asiallisista vastauksista !! asiallinen vastaus 0 
Tästä täytyy puhua omien lääkäreiden kanssa ! oma lääkäri 2 
ei muita oireita - pirtea ja nukkuu , kakkaa ja varmaan pissaakin normaalisti . muu oire 0 
juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu . Oisko jollain enemmän tietoa 
Tarkkaavaisuushäiriöistä , jonkinlaista omakohtaista kokemusta .. 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 
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Oisko jollain enemmän tietoa Tarkkaavaisuushäiriöistä , jonkinlaista 
omakohtaista kokemusta .. 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

lapseni käy pienellä luokalla koulua ja hänellä on kotonakin henkilökohtainen 
avustaja . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

1 

2 luokalla poika sai henkilökohtaisen avustajan koulu aikana . henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Aikataulu tuntuu olevan aika tiukka ja allergisten reaktioiden mahdollisuus on 
aika suuri . 

allerginen reaktio 1 

Mielelläni lukisin muiden kokemuksia hoidosta . muu kokem
us 

2 

Lapsellani ei ole muita oireita , ei nuhaa , ripuli , yskää . muu oire 0 
Ei muita oireita kun kurkkukipu , joka tänään näytetty lekurille ja otettu 
nielunviljely ! 

muu oire 2 

kiitos asiallisista vastauksista . asiallinen vastaus 0 
Pojalla ( 2v ) paljon allergioita : kotimaiset viljat , maissi , porkkana , soija , 
herne , kananmuna , siitepöly ( ei tarkkaa tietoa mikä siitepöly ) , tomaatti , 
pinaatti ... 

kotimaine
n 

vilja 0 

Niinkuin alkuperäiseen viestiin kirjoitin niin on sairaalassa käyty lastenpolilla ( 
sinne päästiin vasta kun sai vakavan allergisen reaktion kananmunasta ! 

allerginen reaktio 3 

zyrtec voi aiheuttaa kanssa allergista reaktiota .. allerginen reaktio 0 
Käytiin kalliilla yksityisellä lääkärillä , totes et oli vaan jotain ihottumaa ... yksityinen lääkäri 3 
Sama vaikuttava ainehan niissä on , mutta ko. lääke on lyhytvaikutteinen , eli 
vain koulupäivän ajan , eikä oteta sitä viikonloppuisin lainkaan . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Eli vaikka vaikuttava aine on sama , tuo käy . vaikuttav
a 

aine 0 

Hyvän henkilökohtaisen avustajan saaminen ei myöskään ole itsestäänselvyys 
. 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Omakohtaista kokemusta maidottoman ruoan tilauksesta on 10 vuoden ajalta 
. 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

yksityiselle lääkärille jos ovat noin törppöjä terveyskeksuksessa . yksityinen lääkäri 3 
Onko kellään vastaavia kokemuksia taikka muutoin tietoa asiasta . vastaava kokem

us 
0 

Vastaisitko , jos on omia vastaavia kokemuksia :) vastaava kokem
us 

0 

KERTOKAAHAN MUUT KOKEMUKSIA KUINKA ILMENEE ??!! muu kokem
us 

0 

joka sopii kenelle vaan vanhemmalle silloin kun menee lapsen kanssa esim 
neurologisiin tutkimuksiin tai vastaavaan . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Onko muilla kokemuksia lääkkeestä . muu kokem
us 

0 

Olen vaan kylläsatynyt niihin ihmisiin jotka aukoo päätään kun eivät tunne 
tapausta ja minkäs minä sille voin jos on sairas lapsi jolla on villi luonne ja 
saattaa olla vähän rasittavakin , mutta erilaisuutta hyvin harvoin 
ymmärretään nyky päivänä . 

sairas lapsi 1 

Jos kotimaiset viljat ei käy , niin niille jokin korvike . kotimaine
n 

vilja 0 

valittaa vatsakipua ja pää kipua ( ei mitään muuta oireita ) . muu oire 0 
Tätä keskustelua käydessä en halunnut sanaharkkaa vaan kerroin omia 
kokemuksia ja tunteitani 3 ADHDlapsen äitinä ns. ainoana perheen ei 
diagnosoituna ADHD : laisena . 

oma kokem
us 

2 
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Equsymissa ja Concertassahan on sama vaikuttava aine , mutta jotain eroja on 
kuitenkin havaittu , joten toivotaan , että alakuloisuus väistyisi . 

vaikuttav
a 

aine 1 

Kuitenkaan ei voi tuomita muiden pelkästään omien kokemusten perusteella . oma kokem
us 

0 

Testaa sitä , ennen kotimaisia viljoja . kotimaine
n 

vilja 0 

Yksityisellä lääkäriasemalla tehdään allergiatestejä ja sieltä saa hyvää 
ohjeistusta ja apua , sekä seurantaa . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Kaura voi ylläpitää ikäviä ihottumia , vaikka ei samalla tavalla riko suolta kuin 
muu kotimainen vilja 

kotimaine
n 

vilja 0 

On kaikille kotimaisille viljoille allerginen . kotimaine
n 

vilja 0 

Kuumetta ei ole ollut , eikä muutakaan oireita . muu oire 0 
neuvolan lääkäriltä tinkaa lähete tarkempiin neurologisiin tutkimuksiin . neurologi

nen 
tutkim
us 

2 

Olkaa aktiivisia ja vaatikaa lääkäriänne auttamaan saamaan sairaus hyvään 
hoitoon heti alkuunsa niin saa lapsi hyvän/terveemmän tulevaisuuden . 

hyvä hoito 3 

Vain asiallisia vastauksia kiitos , ja niille joilla jotain tietoa tästä on ... asiallinen vastaus 0 
Mua huolettaa , että mikä voisi olla onko muilla vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem

us 
0 

Mulle yleensä uhittelee ja kiukuttelee , mutta hoidossa aina positiivista 
palautetta kuinka kiltti . 

positiivin
en 

palaute 1 

Sain sairaalasta muistaakseni B-lausunnon tms. sairaan lapsen kotihoidon 
tuen hakemiseen Kelalta , koska meillä ei työnantaja olisi maksanut siltä 
viikon ajalta palkkaa . 

sairas lapsi 2 

onko vastaavia kokemuksia ?? vastaava kokem
us 

0 

Omakohtaista kokemusta on sairaudesta , vaikka sairautta ei Suomessa 
yleisesti tunnustetakaan olevan olemassa . 

omakohta
inen 

kokem
us 

3 

Lapsesi saa varmasti tukea ja hyvää hoitoa osastolla ! hyvä hoito 3 
Nämä neurologiset sairaudet kun aiheuttavat helposti myös psyykkistä 
oireilua . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

niin meillä todettu poika allergiselle vehnälle ja näyttäisi , ettei muutkaan 
kotimaiset viljat käy , ei myöskään kaura . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Löysin toiselta keskustelupalstalta muiden kokemuksia aiheesta , ks. linkki . muu kokem
us 

0 

Toivottavasti on vihdoinkin tullut positiivista palautetta sieltä koulultakin . positiivin
en 

palaute 1 

Muita oireita kuin normaalit kuumeflunssan oireet ei ole havaittavissa ( 
väsymys , ikävä olo , päänsärky ym. ) . 

muu oire 0 

Ja onhan noita yksityisiä lääkäriasemia , ei ole pakko jonotella tuntukausia yksityinen lääkäri
asema 

3 

Jos väsymys ei ole suurta , eikä flunssan oireiden lisäksi ole mitään muuta 
oiretta , 5 päivää voisi tulla meillä kyseeseen . 

muu oire 0 

Mm . allergia- ja astmaliiton sivuilta , Yahoon allergialista , ja 
www.histamiini.com Ja lääkäriin kannattaa myös olla yhteyksissä , etenkin jos 
maito tai kotimaiset viljat aiheuttavat oireita . 

kotimaine
n 

vilja 2 

allergia- ja astmaliiton sivuilta , Yahoon allergialista , ja www.histamiini.com Ja 
lääkäriin kannattaa myös olla yhteyksissä , etenkin jos maito tai kotimaiset 
viljat aiheuttavat oireita . 

kotimaine
n 

vilja 2 
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noh kaikki sen ties kuinka tärkee koulu mulle oli ja päätin että jos tästä selviän 
niin selviän kaikesta ja mä selvisin , valmistuin ajallani ja lapsi sai todella hyvää 
hoitoa ja kaikessa olin mukana missä pitikin vaikkakin monien itkujen jälkeen 
ja raivareiden .. 

hyvä hoito 3 

SI-Häiriö liittyy usein neurologisiin sairauksiin mutta voi ilmetä yksinkin kuten 
lapseni tapauksessa ei löydetty mitään neurologista monen vuoden 
tutkimuksista huolimatta . 

neurologi
nen 

sairaus 3 

Yksityinen lääkäri suositteli aluksi maidotonta dieettiä minulle ( imetin osittain 
) ja maidotonta korviketta vauvalle . 

yksityinen lääkäri 3 

Kun allergiaoireet olivat rauhoittuneet , pystyin syömään jonkin verran 
maitotuotteita ( hapanmaitotuotteet , juustot ) , ettei poika saanut allergisia 
reaktioita . 

allerginen reaktio 0 

Vai pitääkö sairaan vanhemman vain yrittää huolehtiä sairaasta lapsesta ? sairas lapsi 1 
Edelleen kaipaan omia kokemuksia , mitä muita ruokia juuri teillä on ollut 
maidon ja munan kaverina , vai onko pelkästään noiden pois jättö riittänyt ? 

oma kokem
us 

0 

Kannattaisiko hankkia oma elämä , ettei tarvitse vieraan , selvästi sairaan 
lapsen asioihin puuttua ... 

sairas lapsi 0 

tarvitsisin muiden kokemuksia siksi kyselen .. muu kokem
us 

0 

Yleensä neuvolan , esikoulun , koulun tai ihan oman lääkärin kautta lähtee 
vyyhti aukeamaan . 

oma lääkäri 2 

Olemme vanhempina kyseenalaistaneet ko tutkimusjaksolla tehdyn 
diagnoosin ja jo psyk polilta olemme yrittäneet kinua lähetettä neurologisiin 
tutkimuksiin pari vuotta . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Vain omakohtaisista kokemuksista kyse ) omakohta
inen 

kokem
us 

0 

pääsee nyt vasta ensimmäistä kertaa neurologisiin tutkimuksiin noiden 
asperger juttujen takia . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Saan positiivista palautetta jatkuvasti molemmista lapsista . positiivin
en 

palaute 1 

Jos lapsella on neurologinen sairaus , niin miten ihmeessä koti voi siihen 
vaikuttaa ja koti heti on syyllinen oireiluun . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

siis tämä sama allerginen reaktio joka osalla on suun ulkopuolella ( turvonneet 
punaisen huulet , huulen ympäristö ) 

allerginen reaktio 0 

onkos muilla kokemuksia ? muu kokem
us 

0 

Kiitos . Muilla kokemuksia tällaisen pienen tyräleikkauksesta ? muu kokem
us 

2 

Muilla kokemuksia tällaisen pienen tyräleikkauksesta ? muu kokem
us 

2 

Uskon että kaikki menee hyvin , nykyään on niin hyvää hoitoa saatavissa ja 
ammattilaiset asialla . 

hyvä hoito 3 

Eli olen ollut sairaan lapsen kanssa kotona pidempään kuin 3 päivää , mutta 
loput sitten palkattomana . 

sairas lapsi 1 

Mutta älkää sekoittako sitä neurologiseen sairauteen . neurologi
nen 

sairaus 1 

Helposti siinä vierähtää 2 viikkoa ja niin kauanhan ei saa olla töistä poissa 
hoitamassa palkallisena sairasta lasta , joten jos ei sukulais hoitoapua ole , niin 
aika pieni investointi tuo rokote mielestäni on . 

sairas lapsi 3 

7.1.2009 4:23 Iltalehti selvitti , kuinka Suomen suurimmat yksityiset 
lääkäriasemat jakavat osinkoa . 

yksityinen lääkäri
asema 

2 
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Iltalehti selvitti , kuinka Suomen suurimmat yksityiset lääkäriasemat jakavat 
osinkoa . 

yksityinen lääkäri
asema 

2 

 ) Onko jollain vastaavasta kokemusta ? vastaava kokem
us 

0 

niin pääsette kertomaan omiakin kokemuksia ja oppimaan muiden 
kokemuksistaniin niin pääsette kertomaan omiakin kokemuksia ja oppimaan 
muiden kokemuksistapääsette niin pääsette kertomaan omiakin kokemuksia 
ja oppimaan muiden kokemuksistakertomaan niin pääsette kertomaan 
omiakin kokemuksia ja oppimaan muiden kokemuksistaomiakin niin pääsette 
kertomaan omiakin kokemuksia ja oppimaan muiden 
kokemuksistakokemuksia niin pääsette kertomaan omiakin kokemuksia ja 
oppimaan muiden kokemuksistaja niin pääsette kertomaan omiakin 
kokemuksia ja oppimaan muiden kokemuksistaoppimaan niin pääsette 
kertomaan omiakin kokemuksia ja oppimaan muiden kokemuksistamuiden 
niin pääsette kertomaan omiakin kokemuksia ja oppimaan muiden 
kokemuksistakokemuksista 

oma kokem
us 

0 

Omaa kokemusta mulla ei ole ... oma kokem
us 

0 

En ole mikään psykiatri , mutta puhun omasta kokemuksesta . oma kokem
us 

1 

Lopuksi haluan sanoa , että vaikka dieetti vaikuttaa ensin hankalalta kun 
soijaa on joka paikassa kuten vehnätärkkelystäkin , on ihan täysipainoinen 
elämä ja hyvä ruoka täysin mahdollista myös ilman kotimaisia viljoja ja soijaa . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Tuosta equasymistä oli puhetta , mutta siinähän on sama vaikuttava aine kuin 
concertassakin , enkä halua enää menettää iloista lasta . 

vaikuttav
a 

aine 2 

3 vuotiaasta poikaa on tutkittu psykiatrian puolella ja nyt vasta pääsee ekaa 
kertaa neurologisiin tutkimuksiin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Kiitos sinulle asiallisesta vastauksesta , minäkin hieman ihmettelin noita 
kiihkoilevia vastauksia ... 

asiallinen vastaus 0 

Hei ! On omakohtaista kokemusta pakko-oireisesta häiriöstä 
kahdenkymmenen vuoden ajalta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

On omakohtaista kokemusta pakko-oireisesta häiriöstä kahdenkymmenen 
vuoden ajalta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

Ketään yleistämättä , niin usein koitetaan omaan neuvottomuuteen hakea 
syytä adhd:stä ymmärtämättä kuitenkaan että se on neurologinen sairaus ... 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Muitakin oireita on ollut , vihreää kakkaa , hengenahdistusta , oksentelua , 
runsasta pulauttelua . 

muu oire 0 

Pissaa paljon , tulee kyyneliä , iho kimmoisa yms. oon aatellut , että jos 
huomenna aamulla vielä sama niin sit varaan yksityiseltä lääkärin huomiseks . 

yksityinen lääkäri 3 

Laktoosi-intoleranssiin liittyy just toi kaasuttelu ja saattaa mahakin turvota , 
ripulia ja muitakin oireita saattaa esiintyy , on kovin yksilöllistä . 

muu oire 0 

Onko muilla kokemuksia miten tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan pojan 
myöhempään elämään ja pitääkö joissakin tapauksissa tehdä jokin leikkaus ? 

muu kokem
us 

1 

Vapaa lausehaku Vaikuttavat aineet vaikuttav
a 

aine 0 

Vaikuttavat aineet Lääkemuoto vaikuttav
a 

aine 0 

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT vaikuttav
a 

aine 0 

meillä on poissa kaikki kotimaiset viljat , peruna , kananmuna , maitotuotteet 
ja pähkinät . 

kotimaine
n 

vilja 0 
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Kanamunasta saa vakavan allergisen reaktion eikä siis saisi olla yhtään sitä ... allerginen reaktio 0 
Niin tai näin , suurin osa ummetusongelmista on kuitenkin lieviä ja niistä voin 
omien kokemusten perusteella sanoa , että ainakin akupunktio toimii !!! 

oma kokem
us 

1 

Siellä tehtiin täsmälleen samat kuulotestit kuin yliopistollisessa sairaalassa , 
mutta ensi kertaa kuulokäyriä osattiin tulkita oikein . 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Mitään muita oireita ei ollut kuin korke kuume . muu oire 0 
Ja vielä vastaus tuohon otsikon kysymykseen : Meidän 2 , 5v syö kotimaisia 
viljoja , kanaa , nautaa , maissia , tomaattia , omenaa , persikka , melkeen 
kaikkia kotimaisia marjoja , paprikaa kypsennettynä , mausteista käy pippurit 
ja chili , namuista maidoton suklaa ja vihreät muumitikkarit , ja juomana on 
kauramaito . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Löisin silti vetoa sen puolesta että olisi , kun allergiset reaktiot olivat noinkin 
voimakkaat . 

allerginen reaktio 0 

Moi ! Omakohtaista kokemusta on yökastelusta ja hoidoista . omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Omakohtaista kokemusta on yökastelusta ja hoidoista . omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Vastaavia kokemuksia on myös ystävilläni ja apteekista kerrottiin , että on 
olemassa täi kantaa joka on vastustuskykyinen perinteiselle shampoolle ( 
olisiko nyt sitä Nixiä ) ja järeämmät myrkyt tai tukehduttavat luontaistuotteet 
( esim Capipou x) 

vastaava kokem
us 

1 

eli ihan totta että siitä voi saada allergisen reaktion . allerginen reaktio 0 
Rokotteessa on kai munanvalkuaista , joka voisi aiheuttaa allergisen reaktion , allerginen reaktio 1 
Mitään muita oireita lapsellani ei ole , siis ei nuhaa , ei yskää , ei kurkkukipua , 
ei oksentelua , ei ripulia jne. Vain ja ainoastaan korkea kuume . 

muu oire 0 

Oma lapseni saa anafylaktisen shokin jos syö kotimaisia viljoja , hän ei kestä 
edes sitä pientä määrää , joka on pelkässä gluteenittomassa ruoka-valiossa 
tärkkelysten muodossa , maltodekstriininä tms. Eli ruokavalio pitää olla silloin 
luontaisesti gluteeniton = valmistuksessa ei ole käytetty raaka-aineita , jotka 
luontaisesti sisältäisivät gluteenia/kotimaisia viljoja . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Olen tänään siirtynyt täysin maidottomaan diettiin ja ens viikolla 
neuvolakäynti , haluaisin kuitenkin kuulla muitten kokemuksia kun tuntuu 
vaan niin pahalta antaa korviketta koska se on vähän kuin myrkkyä siinä 
tapauksessa . 

muu kokem
us 

1 

Meillä pojalla maitoallergia ( niinkuin kaikki muutkin allergiat ) oireilee vain 
iholla , ei muita oireita . 

muu oire 0 

Eka kerran lapsen ollessa 4.n vanha hän kävi neurologisissa tutkimuksissa , 
jossa todettiin tarkkaavaisuuden häiriö . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Strattera on ADHD:en käytetty lääke , joka ei ole samaa vaikuttavaa ainetta 
kuin Concerta ja Ritalin . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Eli omat kokemukset on kerrassaan huonot . oma kokem
us 

1 

Vastailkaahan vielä omia kokemuksia ja jos jollain on vielä vinkkiä heittää niin 
kiittelen jo etukäteen . 

oma kokem
us 

0 

Ei käydä yksityisellä vaan ihan omalääkärin lähetteellä lähimmässä 
yliopistollisessa sairaalassa ( jonne matkaa siis 20km ) erikoistuneella lääkärillä 
. 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Se on allerginen reaktio , jonka syytä on lähes mahdoton selvittää . allerginen reaktio 1 
Toimintaterapiasta voisit googlata tarkempaakin tietoa , mutta oman 
kokemukseni mukaan siellä tehdään erilaisia harjoituksia , tehtäviä , palloilla , 

oma kokem
us 

2 
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tramboliinilla , matolla , pöytätehtäviä , kehollisia asioita , piirretään , 
muotoillaan , leikataan , väritetään ... 
Mitään muita oireita ei ole kuin korkea 39-40 kuume . muu oire 0 
Onko muilla vastaavaa kokemusta ? vastaava kokem

us 
0 

Koska käyvät päivähoidossa sellaisessa paikassa jossa vanhemmat tuovat 
sairaita lapsiaan hoitoon .Ei siinä auta eliksiirit .... 

sairas lapsi 1 

Asialliset vastaukset kiitos ... asiallinen vastaus 0 
 Ihmettelen kyllä vieläkin kun mitään muita oireita ei ollut kuin korvan aristus 
sitä vetäessä . 

muu oire 0 

Tyttö on ollut tosi väsynyt ja pyrkinyt syliin vähän väliä , voiko allerginen 
reaktio aiheuttaa yleistä väsymystä tai vaikuttaa vireyteen ? 

allerginen reaktio 0 

On aika yleistä , että allergisen reaktion yhteydessä tulee väsymystä . allerginen reaktio 0 
Oma kokemukseni on , että väsymys voi olla jopa ainut oire . oma kokem

us 
1 

Jos on aikaisemmin syönyt puuron muodossa kaikkia kotimaisia viljoja ( vehnä 
, ohra , kaura ja ruis ) , niin tuskin on mikään niistä . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Allergisista reaktioista on turha syytellä ketään , siitä ei sovi syyttää itseään 
eikä varsinkaan leipätiskin väkeä ! 

allerginen reaktio 0 

Meillä myös allerginen poika ( muna , kotimaiset viljat , maito ) . kotimaine
n 

vilja 0 

Käytätkö yksityistä lääkäriä vai julkista terveydenhuoltoa ? yksityinen lääkäri 2 
Onko kenelläkään vastaavasta kokemusta ? vastaava kokem

us 
0 

Omasta aloitteesta jätimme kotimaiset viljat ruokavaliosta ( oli sellainen 
tunne että ne ei sovi ) , jolloin mahan toiminta alkoi hiljalleen parantua . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Lääkärin kanssa myös juteltiin ja hän sanoi että oikein toimittu ja kehoitti 
jatkamaan ilman kotimaisia viljoja kunnes maha toimii täysin normaalisti . 

kotimaine
n 

vilja 2 

Nyt ollaan oltu ilman kotimaisia viljoja n. 1 , 5 viikkoa ja 3 päivää on maha 
toiminut ihan normaalisti , ilman ripulia siis . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Onko muilla kokemusta tälläisestä tilanteesta ? muu kokem
us 

0 

Mutta jokatapauksessa tuo kutiseva ihottuma ja ripuli viittaa siihen 
allergiseen reaktioon . 

allerginen reaktio 0 

Edelleen olen kiinnostunut kuulemaan muiden kokemuksia : onko ollut 
vaikutusta rautahampaaseen , onko muut maitohampaat liikkuneet ikenissä 
kohti irronneen maitohampaan aukkoa , onko jotain toimenpiteitä matkan 
varrella tarvittu jne jne. ..? 

muu kokem
us 

1 

Meidän 8kk jannu on kananmuna- , ja vehnäallerginen ja nyt myös muut 
kotimaiset viljan ovat pannassa . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Kiinnostaa muiden kokemukset , mitä kokemuksia on ko. jutusta . muu kokem
us 

0 

Minä olen jäänyt näissä allergia-asioissa sen verran monen jyrän alle , että en 
luota yhtään mihinkään muuhun kuin omaan kokemukseen . 

oma kokem
us 

3 

Ja oman kokemukseni pohjalta sanon , että koskaan et voi olla liian 
varovainen kokeillessasi allergiselle lapselle uusia tuotteita . 

oma kokem
us 

2 

Yleensä heille kyllä tulee muitakin oireita samaan aikaan . muu oire 0 
itse olen antanut rokottaa lapseni , ystävättäreni ei , paitsi tetanuksen , jonka 
hakivat yksityiseltä lääkäriasemalta , pediatri sen otti ja pisti . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Muita oireita ei kuumeen lisäksi ole . muu oire 0 
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Onko jollain muulla kokemuksia kyseisistä ötököistä ?? muu kokem
us 

0 

Hyvä , että olette hyvässä hoidossa ja kasvua kontrolloidaan ! hyvä hoito 3 
Monissa on vaikuttavana aineena morfiinisukuisia aineita . vaikuttav

a 
aine 0 

Vaikuttavat aineet ovat efedriinihydrokloridi ja 
dekstrometorfaanihydrobromidi . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Meidän 5- vuotiaalla on viime syksystä lähtien ollut muutamia kertoja korkea 
kuume , johon ei liity nuhaa eikä muitakaan oireita . 

muu oire 0 

Jos ei tule muita oireita , vie lääkäriin . muu oire 2 
onko muilla kokemuksia hoidosta yms. . muu kokem

us 
2 

tytöllämme jalkoihin tuli verenpurkautumia ja jalat turposivat ja hiukan 
mahaa valitteli , muita oireita ei ollut . 

muu oire 0 

Meillä 3 , 5v poika jonka käytöshäiriöitä ja ylivilkkautta tutkitaan parhaillaan 
neurologisissa tutkimuksissa . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Positiivinen palaute on pikkulapsellekin usein se , millä eniten käytökseen voi 
vaikuttaa . 

positiivin
en 

palaute 1 

jonka jälkeen meidät ohjattiin Yliopistolliseen sairaalaan . yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Kuten edellinenkin jo vastaili , voit itse kokeilla esim. maidotonta , munatonta 
ruokavaliota ja jos ei ole apua , myös kotimaiset viljat pois ruokavaliostasi . 

kotimaine
n 

vilja 0 

) . Onko vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

Onko vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem
us 

0 

Onko muilla kokemusta ja voiko tässä olla jotain vakavampaa taustalla ? muu kokem
us 

0 

Vatsatauti ? Allerginen reaktio ? allerginen reaktio 0 
Allerginen reaktio ? allerginen reaktio 0 
Veikkaan allergista reaktiota . allerginen reaktio 0 
Kertokaa omia kokemuksianne , milloin teillä allergiat ovat alkaneet helpottaa 
. 

oma kokem
us 

0 

Meillä neuvolantäti ei ole sanonut että poika olisi liian jäntevä , eikä kyllä oma 
lääkärikään . 

oma lääkäri 3 

Tämä on tosiaan väärä foorumi melkein mille tahansa keskustelulle , jos 
kaipaa asiallisia vastauksia . 

asiallinen vastaus 0 

Meillä on yksi lapsista hapenpuutelapsi , ja kuntoutus aloitettiin tuolloin ihan 
vauvana , samalla tehtiin neurologiset tutkimuksetkin , ne olivat tiedossa jo 
siis syntymästä asti . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Mitä ohjeita neuvolassa sait kotimaisten viljojen korvaamiseksi ? kotimaine
n 

vilja 1 

Poskien punan arvelin olevan auringon aiheuttamaa , mutta nyt voisi epäillä 
allergista reaktiota .. 

allerginen reaktio 0 

Meillä on anopin kanssa aikanaan väännetty ihan urakalla kun aina kun 
kuume nousi olisi pitänyt viedä lääkäriin tai jokin muu oire tuli . 

muu oire 2 

hoitoon pitäisi hakeutua oman lääkärin kautta terveysasemalta saada siis 
lähete neuropsykiatrisiin tutkimuksiin , yksityisellä puolella maxaa yli 1000 e , 
riippuu paikkakunnasta missääin siis asutte , onko sieltä mahdollista päästä 
tutkimuksiin , oulussa saa terveysasemilta lähetteen vain hautausmaalle .. 

oma lääkäri 3 
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Anteeksi hämmästelyni , mutta kirjoituksessani pisti silmään , että lapsesi oli 
jo neurologisissa tutkimuksissa , eikä päiväkodissa tiedetty niistä mitään . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

Päiväkodissa oli tädit sitä mieltä että ryhmäavustaja olisi paikallaan ja itsekin 
pidämme tätä ajatusta lapsemme luonteen huomioon ottaen parempana kuin 
henkilökohtaista avustajaa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Minulle aikanaan sanottiin että AD/HD on verensokerin heittelystä johtuva 
tila .tämähän on jo vääräksi todettu , se on aivojen neurologinen sairaus muta 
kuitenkin 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Tai enemmän tepsii se , että oma lääkäri kyselee ajan perään , ainakin täällä . oma lääkäri 3 
Kiitos 4 : n äiti asiallisesta vastauksesta . asiallinen vastaus 0 
Meillä on vakuutus ja omavastuuosuus jo ylittynyt eli tuo käynti on meille 
ilmaista ja lääkäri on siis ihan erikoistunut korvalääkäri yksityisellä 
lääkäriasemalla . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

Onko muilla kokemusta ? muu kokem
us 

0 

sillä pojan oireet viittaavat neurologiseen sairauteen Aspergerin syndroomaan 
. 

neurologi
nen 

sairaus 0 

Ja sitten pari PIENTÄ oikaisua : asperger EI ole sairaus , se ei ole neurologinen 
sairaus , toisekseen , siihen on olemassa terapiaa ja kuntoutusta , itseasiassa 
ihan oikeilla asseilla se on iso edellytys oppia ylipäätään tulemaan toimeen 
ympäristön kanssa . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

Olis kiva kuulla muiden kokemuksia asiasta . muu kokem
us 

0 

Itseasiassa , kun pojalla todettiin 1 vuotiaana maitoallergia , ja ruokavaliossa 
oli 5 sopivaa kiinteää , joissa mukana vehnä ja kaura , niin lääkäri sanoi , ettei 
kannata edes hakea sairaan lapsen hoitotukea . 

sairas lapsi 1 

Ns . Erityishoitotukea per kk ei saa ellei ole toinen kotimainen vilja myös 
allergisoimassa . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Erityishoitotukea per kk ei saa ellei ole toinen kotimainen vilja myös 
allergisoimassa . 

kotimaine
n 

vilja 2 

Suosittelisin pyytämään omalta lääkäriltä vaik veri kokeita , niin saat rauhan . oma lääkäri 3 
Oletimme niiden olevan normaali mahavaivaitkuja koska mitään muita oireita 
ei nähty mahdollisesta allergiasta . 

muu oire 0 

Muita todennäköisiä vatsavaivojen aiheuttajia ovat kananmuna ja kotimaiset 
viljat ( vehnä , ohra , ruis ja kaura ) , mutta myös esim. peruna tai jonkun 
tietyn eläimen liha voivat olla syyllisiä , tai sitten ihan mikä tahansa mitä sinä 
syöt . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Sitrushedelmät on yksi niistä mutta tuskin niitä päivittäin tulee popsittua eli 
arvelisin toisena vaihtoehtona kotimaiset viljat tai kananmuna . 

kotimaine
n 

vilja 0 

siis maidoton ja ei käy kotimaiset viljat . kotimaine
n 

vilja 0 

haluisin vaan kysellä muiden kokemuksia ja vauvojen oireita ? muu kokem
us 

0 

asiallisia vastauksia on aina niin miellyttävä lukea . asiallinen vastaus 0 
Onko kellään muulla vastaavasta kokemuksia ? vastaava kokem

us 
0 

ahdituneisuus , äreys , masennus asioita jotka löytyvät kirjoituksestasi 
toivottavasti saat hyvää hoitoa itsellesi . 

hyvä hoito 3 

Minulla tourette liittyy aspergeriin , muilla serkuilla ei ole todettu varsinaisesti 
muuta ja ne ovat aikuisuuteen mennessä heiltä ne muutkin oireet kadonneet 

muu oire 1 
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pikkuhiljaa , Minä ole siinä poikkeus koska on tuo asperger lisänä , jokas 
puolestaan ruokii sitä tourettea 
Allergiset reaktiot ihottumista poiketen oli asia erikseen . allerginen reaktio 0 
Kyllähän aikaisemman viestini viimeisestä lauseesta voi saada sen käsityksen , 
että perustan väitteen omaan kokemukseeni . 

oma kokem
us 

1 

Kuinka voit vetää noin kärjistetyn johtopäätöksen vain oman kokemuksesti 
pohjalta ? 

oma kokem
us 

1 

Ainakin tuolla sairas lapsi com:issa sanotaan rokon olevan lievä lastentauti . sairas lapsi 2 
Auttakaa . Neuvolalääkäri viikon päästä , ajattelin pyytää lähetteen ultraan , 
mutta kertokaa omista kokemuksistanne . 

oma kokem
us 

2 

Neuvolalääkäri viikon päästä , ajattelin pyytää lähetteen ultraan , mutta 
kertokaa omista kokemuksistanne . 

oma kokem
us 

2 

Yleisohjeena kai on , että jos lapsi on muuten täysin terve , ei vakavaa 
munuaisvaivaakaan ole , koska se aiheuttaisi pahoja muitakin oireita . 

muu oire 1 

onko vastaavaa kokemusta tapauksesta ? vastaava kokem
us 

0 

Huolissaan mäki olin , koska tuohan voi olla joskus oire myös jostain 
neurologisesta sairaudesta , mutta terveydenhoitaja sano et koska poika on 
kasvanu ja kehittyny muuten nii hyvin nii tollasesta tuskin on kyse . 

neurologi
nen 

sairaus 3 

Tietysti , jos sulla on sairaalle lapselle hoitaja aina saatavilla , niin se helpottaa 
tilannetta huomattavasti . 

sairas lapsi 2 

Onko muilla kokemuksia vesikiveksistä ? muu kokem
us 

0 

Jäi mainitsematta että olen itse kromosomihäiriöinen , kyseessä perinöllinen 
sairaus , mutta ei kehitysvamma , vaan neurologinen sairaus . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

Ja terkkarille käskivät mennä jos tulee muita oireita esim.korvakipua tai 
hengityksen rohinaa .. 

muu oire 3 

Onko muilla kokemuksia vastaavasta ja miten kakan saisi tulemaan ? muu kokem
us 

0 

Kyselisin , että onko muilla kokemusta samanlaisesta vaivasta . muu kokem
us 

0 

Näin ollen ajattelin täältä kysellä , olisiko jollain omakohtaisia kokemuksia 
autismia sairastavan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

2 

Koko ajan on ollut pientä lämpöilyä leikkauksen jälkeen , mutta eilen kuume 
nousi 38 ja nyt on yli 39. Onko muilla kokemusta vastaavasta ? 

muu kokem
us 

2 

 Mietin tässä sitä , että yleensä valvotuissa oloissa saatu allerginenkin reaktio 
on huomattavasti vaarattomampi kuin aikuisena sairastettu vesirokko . 

allerginen reaktio 2 

Itselläni on ollut paha ihottuma , jonka erikoislääkärikin arveli ennemmin 
syyhyksi kuin allergiseksi reaktioksi jota taas itse epäilin . 

allerginen reaktio 2 

kun ystävätär koskettaa koiraan koskemillaan käsillä silmien ja nenän seutua , 
niin allerginen reaktio puhkeaa . 

allerginen reaktio 1 

Lieneekö siinä sitten perää , mutta yksi lääkäri sanoi ammoin , että 
kenelläkään ei ole niin sairaita lapsia kuin sairaanhoitajilla kun ne desinfioi 
kaiken ... 

sairas lapsi 2 

Olisin varmaankin itse sanonut hänelle jos tytöllä olisi ruuansulatus ongelmia 
tai muita oireita .. 

muu oire 0 

Ja joitain muita oireita mitä en osaa selvittää , tietää että niitä on mutta en 
vain tiedä mitä . 

muu oire 2 

Huolissani alan olla nyt kun pojalla alkoi taas korkea kuume eikä muita oireita 
, kolme viikkoa sitten . 

muu oire 1 
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Labroissa ei mitään poikkeavaa eikä mitään muita oireita . muu oire 2 
Jatkuva tulehdus voi altistaa mm. neurologisille sairauksille - näin olen 
ymmärtänyt . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

lopeta sen antaminen ja säästä nekin rahat yksityiseen lääkäriin . yksityinen lääkäri 3 
Me saatiin pian ja hyvää hoitoa kun aloitettiin rumba yksityiseltä ja piakkoin 
sit päästiin kunnalliseen hoitoon ...; o ) 

hyvä hoito 3 

Uskoisin hänen kirjoittavan lääkärintodistuksen henkilökohtaisen avustajan 
tarpeellisuudesta . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Voinko vaatia pojalle henkilökohtaista avustajaa ? henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta 
, vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .Lääkärin Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .todistukseen 
Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta 
, vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja ., Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen 
avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , 
vastaus oli , että ei ole määrärahoja .jossa Lääkärin todistukseen , jossa 
mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .mainitaan 
Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta 
, vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .henkilökohtaisen Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .avustajan 
Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta 
, vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .tarpeesta Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja ., Lääkärin 
todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten 
pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .vedoten Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .pyysin 
Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta 
, vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .pojalleni Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja 
.henkilökohtaista Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen 
avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , 
vastaus oli , että ei ole määrärahoja .avustajaa Lääkärin todistukseen , jossa 
mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja ., Lääkärin 
todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten 
pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .vastaus Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan 
henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 
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henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .oli Lääkärin 
todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten 
pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja ., Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen 
avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , 
vastaus oli , että ei ole määrärahoja .että Lääkärin todistukseen , jossa 
mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni 
henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .ei Lääkärin 
todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten 
pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole 
määrärahoja .ole Lääkärin todistukseen , jossa mainitaan henkilökohtaisen 
avustajan tarpeesta , vedoten pyysin pojalleni henkilökohtaista avustajaa , 
vastaus oli , että ei ole määrärahoja .määrärahoja Lääkärin todistukseen , 
jossa mainitaan henkilökohtaisen avustajan tarpeesta , vedoten pyysin 
pojalleni henkilökohtaista avustajaa , vastaus oli , että ei ole määrärahoja .. 
Pojan stressi helpotti pikkuhiljaa vuosien myötä , kun alkoi saada myös 
positiivista palautetta . 

positiivin
en 

palaute 1 

Onko jollain vastaavia kokemuksia ja vinkkejä joilla voisin poikani oloa 
helpottaa ? 

vastaava kokem
us 

0 

omalta lääkäriltäsi . oma lääkäri 2 
Sitä meni paljon , mutta oli vakuutus ja alussa sairaan lapsen hoitotuki , alin 
maksuluokka 

sairas lapsi 2 

Hyvä hoito hankalaan ummetusvaivaan on peräruiske ( microla x) hyvä hoito 1 
Oma lääkäri kirjoittaa todistuksen vuosittain , ja liitän sen hakemukseen 
kelalle . 

oma lääkäri 2 

miten astma todetaan ja onko oireina muutakin kun pelkkä yskä entäs jos on 
eläimelle allerginen niin pitäisikö olla muitakin oireita ? 

muu oire 2 

Muita oireita yskän lisäksi ei tullut . muu oire 0 
Neuvolalääkäriaika on , mutta olisi kiva kuulla muiden kokemuksia ennen sitä . muu kokem

us 
2 

Onko kenelläkään muulla kokemusta lapsen kynsisienestä ? muu kokem
us 

0 

Pyytäisin asiallisia vastauksia , kiitos .. asiallinen vastaus 0 
Atarax on ihon kutinan hoitoon tarkoitettu reseptivalmiste , jonka 
vaikuttavana aineena toimii hydroksitsiini . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Yksityisellä lääkäriasemalla tehtiin ns. eristyshuone potilaalle . yksityinen lääkäri
asema 

3 

Keskustele herran jumala terveydenhoitajan kanssa , jos asiallisia vastauksia 
haluat . 

asiallinen vastaus 3 

onneksi sain terveydenhoitajalta HIEMAN asiallisemman vastauksen . asiallinen vastaus 3 
 Olisin kiitollinen jos kuulisin muiden kokemuksia jne. Hyvää kevättä ! muu kokem

us 
0 

On hyvä , jos ihminen tiedostaa tämän neurologisen sairauden ja alkaa 
hoitamaan sitä , potilaan itsensä , läheisten ja perheen eduksi . 

neurologi
nen 

sairaus 2 

Itse olen maallikko ja omat kokemukseni ja tietoni asiasta perustuvat siihen 
että meidän 7-vuotiaalla ekaluokkalaisella on dyspraksia- ja adhd-diagnoosit , 
lisäksi asperger-piirteitä . 

oma kokem
us 

1 

Tämä ilmaantui yön aikana mutta ei mitään muita oireita . muu oire 0 
Kuinka paljon maksaa lapsen vieminen yksityiseen lääkäriin ? yksityinen lääkäri 2 
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Vakavasti sairas lapsi hoidetaan aina ( ei olla barbaareita ) sairas lapsi 2 
 En ikuna kuitenkaan veisi sairasta lasta esim. kauppaan pärskimään lentsuaan 
tai heti samantein kun ei enää oksenna . 

sairas lapsi 2 

Saitko riittävästi tietoa mahdollisista tuista , kuten sairaan lapsen hoitotuki , 
matkakorvaukset , asumiskorvaukset ym. ? 

sairas lapsi 3 

Meillä tulehdukset loppuivat putkituksen myötä kokonaan , joten omasta 
kokemuksestani en voi kuin suositella sitä korvakierteen katkaisemiksi . 

oma kokem
us 

2 

Mutta toisaalta , hyvää hoitoa lapsemme ovat saaneet ihan yleiselläkin 
puolella , olisikohan kerran käytetty yksityisellä . 

hyvä hoito 2 

Ensinnäkin positiivinen palaute on kaikkein ratkaisevin . positiivin
en 

palaute 1 

nyt ollaan menossa yksityiselle lääkärille jos osaisi hoitaa homman vähän 
paremmin .. 

yksityinen lääkäri 3 

Valitettava totuus on , että työ yksityisillä lääkäriasemilla on bisnestä ja raha 
puhuu . 

yksityinen lääkäri
asema 

3 

asiallisia vastauksia kiitos , kyse ei ole tukistamisesta asiallinen vastaus 0 
En ole sama kirjoittaja , mutta kirjoitan oman kokemukseni . oma kokem

us 
0 

En minä ainakaan halua , enkä aio odottaa , että allerginen reaktio olisi niin 
paha , että tulisi sairaalareissu ! 

allerginen reaktio 2 

Toivottavasti sinulle vastaa joku , jolla on ihan omakohtaisia kokemuksia , siis 
oman lapsen kanssa . 

omakohta
inen 

kokem
us 

0 

pojalla olevan asperger , ja as-testistäkin tuli lähes täydet pisteet , mutta 
hänellä on kuulemma lisäksi niin paljon muita oireita , ettei voi olla asperger . 

muu oire 1 

Meille lääkärissä sanottiin tuosta kuumeesta , jos ei ole muita oireita niin voi 
olla virtsatien tulehdus . 

muu oire 2 

Aistiongelmia ja ongelmaisia on paljon ja oman kokemukseni ( tiedonkin ) 
mukaan niitä esiintyy eniten neurologisissa oireyhtymissä . 

oma kokem
us 

1 

En tahtonutkaan neuvoa , että tee näin , vaan kertoa omasta kokemuksestani 
. 

oma kokem
us 

1 

on ääniyliherkkyyttä muiden oireiden lisäksi ( todettu myös 
Lastenlinnassa/neuropsykologi ) . 

muu oire 1 

Eiköhän lopeteta keskustelu tähän kun ei asiallisia vastauksia tule ! asiallinen vastaus 0 
Lapsesi on hyvässä hoidossa , ja paranee varmasti ! hyvä hoito 3 
Mitään muuta oiretta ei ollut muuta kuin kuume joka nousikin yli 39. Ensin 
mentiin paikalliseen päivystykseen mutta sieltä passittivat keskarille . 

muu oire 2 

lapsesi on hyvässä hoidossa ja paranee kyllä :) hyvä hoito 3 
Olkaa onnellisia terveistä lapsistanne , vasta jos syntyy sairas lapsi niin 
ymmärtää mikä onni on jos lapset/lapsi saa syntyyä terveenä ja elää terveenä 
. 

sairas lapsi 3 

sairaan lapsen äiti sairas lapsi 1 
Hän voi tarvita aikaa pohtia omia kokemuksiaan ihan rauhassa , kyllä ne 
kaverisuhteet sieltä löytyvät . 

oma kokem
us 

1 

Eli meidän psyykkisesti todella sairas lapsi olikin ( adhd ) . sairas lapsi 2 
Muita oireita mm. yölevottomuus ja ilmavaivat . muu oire 0 
Ei kaikkia lapsia yritetä sulloa yhteen muottiin , mutta kun vilkkaus tai muu 
oire on niin voimakasta , että se häiritsee ja vaikeutta lapsen omaa kehitystä , 
niin diagnoosin saaminen voi olla tosi tarpeen . 

muu oire 3 

Moni on hyötynyt lääkehoidosta ( perustuu siihen , että tarkkaavaisuushäiriö neurologi sairaus 3 
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on neurologinen sairaus ja hermopäätteet ikäänkuin syöttävät liikaa 
välittäjäaineita , lääkehoidolla pyritään vaikuttamaan näihin aineisiin ) . 

nen 

Vaikka mä joka ilta ajattelen , että huomenna mä oikein panostan siihen , että 
annan positiivista palautetta , mutta se on niin helkkarin hankalaa , kun toinen 
ei keskity yhtään , ei tee mitä pyydetään , kiusaa tahallaankin . 

positiivin
en 

palaute 1 

 Mitä positiivista palautetta annatte ? positiivin
en 

palaute 0 

Tuntui siltä , että et ymmärtänyt miltä aloittajasta tuntui , koska olit heti 
etsimässä aikuisesta syytä tähän positiivisen palautteen antamisen vaikeuteen 
. 

positiivin
en 

palaute 1 

WJa jos viestini vaikutti ärinältä , niin se johtui vain siitä , että itse koen 
positiivisen palautteen annon toisinaan erittäin vaikeaksi ! 

positiivin
en 

palaute 1 

Yleensäkin nämä lapset ovat saaneet aina vain joka asiasta moitetta ja 
negatiivista palautetta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Sen positiivisen palautteen saamisen kanssa heidän pitää tehdä paljon työtä . positiivin
en 

palaute 1 

Positiivisen palautteen antamisen voi aloittaa ihan pienestä . positiivin
en 

palaute 1 

WMinun lapseni sai koulussa jatkuvasti negatiivista palautetta , ei koskaan 
minkäänlaista kehua eikä kannustusta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

Positiivisen palautteen anto on välillä erittäin turhauttavaa . positiivin
en 

palaute 1 

Meillä positiivisen palautteen annossa on auttanut liikennevalot . positiivin
en 

palaute 1 

Ongelmallista ylitsevuotava kiittely on myös silloin , jos lapselle annetaan 
myös liikaa negatiivista palautetta . 

negatiivin
en 

palaute 1 

No positiivisen palautteen anto . positiivin
en 

palaute 1 

Ja me käytimme lasta yksityisellä lääkärillä ... yksityinen lääkäri 3 
Yksityiselle kananttaa suunnata jos ei omalla lääkärillään tunne saavansa 
hoitoa kuin vaivaan eikä perussyyhyn . 

oma lääkäri 3 

kiitos asiallisista vastauksista ! asiallinen vastaus 0 
sairaan lapsen hoitotukea . sairas lapsi 2 
Kiitos ASIALLISISTA vastauksista ! asiallinen vastaus 0 
) Kuumetta , tässä tapauksessa lämpöä voi todellakin seurailla paripäivää 
huoletta jos ei lapsella muita oireita , levottomuutta , ärtyisyyttä , 
niskajäykkyyttä , käsittelyarkuutta , korvien haromista , oksentelua .. 

muu oire 0 

Lapsen tarvitsemiin tukitoimiin kuten puheterapia , toimintaterapia , 
henkilökohtainen avustaja jne. Niitä ei kukaan vanhempi muuten ole meiltä 
vielä ainakaan ääneen kadehtinut . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Oma kokemus on aika tärkeä , jotta voi ymmärtää asioita . oma kokem
us 

1 

Olen kuitenkin vakuuttunut ettei yksityinen lääkärikään diagnoosia kirjoita 
kolmevuotiaalle lapselle , kuitenkin jo kolmevuotiaassakin on näkyvissä 
ylivilkkausoireita jos niitä on ollakseen . 

yksityinen lääkäri 2 

Onko jollain vastaavaa kokemusta ja onko syytä huoleen ? vastaava kokem
us 

0 

Hyvää hoitoa lastenosastolla vauvat saivat , ei syytä huoleen . hyvä hoito 3 
Kuljetuksen toimivuudesta ei ole omakohtaista kokemusta , mutta naapurini 
kuljettaa lasta ( autisti ) itse , koska taksi ei tullut koskaan ajallaan , ja hän 

omakohta
inen 

kokem
us 

3 
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myöhästyi töistä liian usein sen vuoksi . 
eli myös psykologin testejen perusteella voit saada lähetteen neurologisiin 
tutkimuksiin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

että allergikoilla on mahdollisuus saada vakavakin allergisia reaktioita 
rokotteista . 

allerginen reaktio 2 

synnytyksessäkään en muuta oiretta huomannu kun sen että ihan normaalia 
rasitus häiriöö sydän tekee niin ku sillon ku juoksee kauan . 

muu oire 1 

Meillä ei ole muusta kokemusta , mutta toivottavasti saat myös 
yökasteluasiaan hyviä neuvoja . 

muu kokem
us 

0 

Olen töissä päiväkodissa , jossa koko talven on ollut sairaita lapsia hoidossa . sairas lapsi 2 
Itsekin olen sairastellut runsaasti - joka ei ihmetytä - työssäni joudun olemaan 
hyvin lähellä näitä sairaita lapsia . 

sairas lapsi 0 

Sama tilanne on hoitolasteni vanhemmilla , jotka siksi ( luulisin ) päätyvät 
tuomaan sairaan lapsen päiväkotiin . 

sairas lapsi 0 

Kyllä yhteiskunnan pitäisi auttaa vanhempia itse hoitamaan sairaan lapsensa 
kotona esimerkiksi jonkinlaisen pienen päivärahan muodossa . 

sairas lapsi 3 

Hoidan todellakin itse sairaan lapsen kotona , vaihtoehtoja ei ole , eikä 
ulkopuolista hoitajaa mielestäni kannata palkata . 

sairas lapsi 3 

Tuohon lisäisin ettei mielestäni kuulukaan : Sairaan lapsen oikeus on sairastaa 
tutun ja turvallisen aikuisen huolenpidon alla . 

sairas lapsi 2 

Sairaan lapsen hoito ei ole sama asia , kuin jos äiti itse on sairas . sairas lapsi 2 
Se on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi . sairas lapsi 2 
Sairaan lapsen paikka on kotona , saa siitä sitten palkkaa tai ei . sairas lapsi 3 
Vastaavia kokemuksia omaavat , kertokaa miten teillä on sujunut ? vastaava kokem

us 
0 

Ovatkohan opettajat kuulleet positiivisen palautteen tärkeydestä mitään ? positiivin
en 

palaute 1 

Kuten varmaan tiedätkin , Ritalin on kauppanimi tablettimuotoiselle 
lääkkeelle , jonka vaikuttava aine on m e t y y l i f e n i d a a t t i h y d r o k l o r 
i d i . 

vaikuttav
a 

aine 0 

Myös minulla omakohtaista kokemusta ADHD-perheistä ihan lähellä ja 
monelta osin voin yhtyä tavisäidin tarinaan ..... 

omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Impulssiiviset luvatta paikaltaan siirtymiset , kommentoinnit opettajan 
puheen päälle tai heti perään , pulpetin järjestely tehtävien teon sijaan , 
oppitunnin aikana liitutaulun mielestään huomaamaton pyyhintä 
ohikulkiessaan jne. ovat niitä tilanteita , joita avustaja läsnäolollaan ehkä 
vähentää , muttei estä , mutta jotka jokaisella kerralla häiritsevästi 
keskeyttävät opetustilanteen ja lapsi saa negatiivista palautetta osakseen . 

negatiivin
en 

palaute 2 

Otapa yhteyttä omaan lääkäriin tai neuvolaan , ja puhu huolestasi . oma lääkäri 3 
Me ollaan neidin kanssa käyty päivystyksessä ja ollaan jopa oltu ihan 
yliopistollisessa sairaalassakin . 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Jos jollain olisi vastaavia kokemuksia niin olisin erittäin iloinen vastauksista . vastaava kokem
us 

0 

Ajattelin käyttää maanantaina omalla lääkärillä jos vielä tilanne näyttää siltä 
=) 

oma lääkäri 2 

Ihmetyttää lähinnä se , ettei muita oireita ole , vain tuo kuume . muu oire 0 
Aika yleisiä nuo kuumepiikit lapsilla on ja täälläpäin ei oteta lääkärinkään jos 
ei muita oireita ole ennenkuin on jonkun päivän , olikohan peärti 5 , kun 
viimeksi oli jonkun ystävän kanssa puhetta , ( kokonaisia vrk : sia ) ollut 

muu oire 1 
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kuumeessa . 
Sanoivat , että jos ei ole selvää syytä korkealle kuumeelle ( siis muita oireita ) , 
on vauva syytä viedä lääkäriin herkästi . 

muu oire 2 

Kannattaa mennä yksityiselle lääkärille jos ei tuu selvyyttä muuten . yksityinen lääkäri 3 
Ei meidänkään neuvolassa laiteta sairaalle lapselle rokotusta . sairas lapsi 2 
Astman kanssa ei ole leikkimistä , se saattaa johtaa voimakkaaseen allergiseen 
reaktioon , jossa lapsesi voi jopa tukehtua . 

allerginen reaktio 0 

Mikäli astma diagnosoidaan ja lääkitys aloitetaan , teillä on oikeus anoa 
kelasta sairaan lapsen hoitotukea . 

sairas lapsi 2 

Neurologiset tutkimukset tehtiin , tosin välttämättömiä ne eivät kai 
diagnoosin saamiseksi ole . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Se on allerginen reaktio . allerginen reaktio 0 
Allergiselta reaktiolta vaikuttaa . allerginen reaktio 0 
voisko olla jokin allerginen reaktio esim nokkosihottuma ? allerginen reaktio 0 
Niin ja Oulun yliopistollinen sairaala oli tapahtumapaikka . yliopistolli

nen 
sairaala 2 

Poika alkoi sietämään nelivuotiaana kotimaisiakin viljoja , koko ajan 
pelkäsimme keliakiaa , kun isänsä puolen suvussa esiintyy sitä . 

kotimaine
n 

vilja 1 

Rohkenen epäillä , että kiivaimmilla lääkityksen vastustajilla ei ole edes 
omakohtaista kokemusta asiasta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

3 

Omat kokemukseni kyseisestä lääkkeestä ovat nimenomaan aikuispotilailla ja 
osasta tulee ihan aaveita jo pienellä annoksella yms käytösmuutoksia . 

oma kokem
us 

2 

ja välttämättä se ei muuta asioita mininkään suuntaan vaikka useakin 
tutkimuksissa käynyt lapsi saa paperit missä suositellaan jos jonkinlaisia apu 
toimia ( henkilökohtaista avustajaa , pien luokkaa ... 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia Lennoxin epilepsiasta lapsilla ? omakohta
inen 

kokem
us 

2 

Kaikki tämä meni oman lääkärin kautta , erityislastentarhanopettaja oli apuna 
. 

oma lääkäri 3 

Onko kenenkään lapsella tätä sairautta , onko jotain muuta kokemusta tai 
edes vain tietoa että millainen tämä on ? 

muu kokem
us 

0 

sairas lapsi saa riittävän ravinnon osmosalista tai ihan tavallisista 
urheilujuomista tilapäisesti . 

sairas lapsi 2 

Saimme lähetteen yliopistolliseen sairaalaan molemmissa tapauksissa , siellä 
lääkäri totes äänen olevan ns.kauneusvirhe , eli ei ollut kummallakaan mitään 
oikeeta vikaa sydämmessä , lapset olivat tuohon aikaan samaa ikäluokkaa 
kuin sun lapsi . 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Lapsi sai paperin jossa suositeltiin joko pienempää luokkaa tai 
henkilökohtaista avustajaa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Poika pärjää normaalissa luokassa ja henkilökohtaista avustajaa ei koulusta 
luvattu ja eivät nähneet sitä pojan nyt tarvitsevankaan . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Lapsen tarpeiden mukaan räätälöidään tukitoimia ( henkilökohtainen avustaja 
, puheterapia tms. ) 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

En ole juurikaan huolissani , mutta arvelin jonkun tietävän omasta 
kokemuksesta enemmän ja kertoilevan muillekin . 

oma kokem
us 

0 

Kelasta on mahdollista saada sairaan lapsen hoitotukea , käyhän paikallisessa 
toimistossa ottamassa selvää . 

sairas lapsi 2 

että jos kyseessä on pelkkä astmalääkityksen säännöllinen käyttö ja lapsi 
muuten normaali , on sairaan lapsen hoiotouen saannissa puolen vuoden 
karenssi . 

sairas lapsi 2 
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Eli puoli vuotta käytetään lääkitystä , mennään taas erikoislääkärille joka 
kirjoittaa taas kerran todistuksen että lääkitystä on jatkettava ja sitten taas 
haetaan sairaan lapsen hoitotukea . 

sairas lapsi 3 

Maitoallergiaa on meilläkin ollut toisella lapsella ja peptidituttelia käytetty 
kelan korvaamana hinnasta osittain , mutta sairaan lapsen hoitotukea en 
silloin saanut . 

sairas lapsi 2 

Kuumetta tai muita oireita ei ole/ollut kuin oksentelu . muu oire 0 
adhd-lapseni sai positiivista palautetta ihan oudolta tädiltä .. positiivin

en 
palaute 1 

Koulussa oltava henkilökohtainen avustaja , moneenkaan paikkaan en voi 
lastani viedä hoitoon .. 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Tuossa on pätkä minkä laitoin eräälle toiselle nimimerkille omista 
kokemuksista . 

oma kokem
us 

0 

Luin lehdestä , että siellä suunnalla panostetaan aikuisten neurologisiin 
tutkimuksiin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Omat kokemukset on etelä-suomesta nyt . oma kokem
us 

0 

Oman kokemukseni mukaan ollut kuin terapiaa lukihäiriöiselle , 
keskittymisvaikeuksista kärsivälle pojalle . 

oma kokem
us 

1 

Itse ajattelen että jos minut potkitaan töistä sen takia pois , että hoidan 
sairasta lastani , niin sitten potkitaan , eikä näköjään kuumetta tarvita jotta 
voi hoitaa lapsensa kotona terveeksi 

sairas lapsi 3 

Oletko ajatellut , että kun viet sairaan lapsesi hoitoon se tarttuu myös muihin 
lapsiin ja joukossa on myös sellaisia , joille ns. tavallinen flunssakin on jotain 
kamalaa . 

sairas lapsi 1 

Kyllä se sinun työsi siellä säilyy , vaikka sairasta lasta kotona hoidatkin ja siihen 
sinulla on laillinen oikeus ja myös moraalinen vastuu !!! 

sairas lapsi 1 

eikä ollut muita oireita , ei edes yskää eikä nuhaakaan . muu oire 0 
Olettepa aika itseksenne jääneet eli jollakulla on hommia rästissä jos ei 
vanhempia tuon enempää ole ohjattu ja tuettu sairaan lapsen kanssa .. 

sairas lapsi 3 

Asperger-lapsi . Ei ole muita oireita , mutta erilaisia reaktioita . muu oire 0 
Ei ole muita oireita , mutta erilaisia reaktioita . muu oire 0 
Muita oireita ei mielstäni ole . muu oire 0 
Meillä oireilu alkoi heti vastikkeen saannin alettua korvatulehduksilla , siihen 
nuo muut oireet päälle ja omalääkärimme teki diagnoosin . 

muu oire 1 

saat varmasti kouluterkalta ja omalta lääkäriltänne . oma lääkäri 2 
Siskollani se ei onnistunut , koska hänen pojallaan on maidon ja kananmunan 
lisäksi allergialistalla kotimaiset viljat . 

kotimaine
n 

vilja 0 

Eli , koska tietoa on huononlaisesti ja me emme voi oikeastaan auttaa muuten 
kuin kertomalla omista kokemuksistamme , kannattaa ottaa yhteyttä sinne 
lapsen allergioita hoitavaan lääkäriin . 

oma kokem
us 

1 

Ja tarkoitin myös sitä , että jos tällaiselle lapselle annetaan roppakaupalla 
kiitosta ja positiivista palautetta hyvin menneistä ja onnistuneista asioista , 
varmaan se näkyy myös käytöksessä . 

positiivin
en 

palaute 1 

Asiallisia vastauksia kiitos . asiallinen vastaus 0 
Vaippaihottumalla tuskin on mitään tekemistä herpeksen kanssa , kyse voi 
olla esim allergisesta reaktiosta . 

allerginen reaktio 0 

Onko muilla kokemusta periytyvästä atooppisesta ihottumasta ? muu kokem
us 

0 
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Kakan löystyessä muut oireet vähenivät mutta erityisesti ilmavaivoja on yhä 
edelleen jonkin verran . 

muu oire 0 

Crp on usein ollut hieman koholla , muita oireita ei ole ollut . muu oire 2 
Ei ole niin tärkeää miten lapsen oireita kutsutaan kunhan saa hyvää hoitoa . hyvä hoito 1 
Sairasta lapsen rääkkäystä . sairas lapsi 0 
sairasta lapsen rääkkäystä ja millä perusteella ? sairas lapsi 0 
Meille myös ehdotettiin että lapsi vaihtaisi koulua ( pienempään ryhmään tai 
haettaisiin henkilökohtaista avustajaa hänelle , jota kyllä yritin mutta emme 
saaneet ) , koulua ei haluttu viellä tässävaiheessa vaihtaa , onneksi ei 
suostuttu , sillä lapsi itse viihtyy nykyisessä koulussa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Esimerkkejä ; viesteihin ei koskaan kuittausta onko ne nähty vai ei , ei tirtoa 
unohduksista , ei tietoa häirinnästä , ei tietoa myöhästymisistä jne. Vaikeaa on 
pysytellä ajantasalla jos on yleisesti sovittu että ongelmiin reagoidaan ja niihin 
puututaan ja kotia informoidaan oppilaiden etenemisestä , positiivista 
palautetta ei ole niin tärkeä antaa kotiin asti joten siitä on luovuttu opettajan 
aikaa liikaa vievänä .. 

positiivin
en 

palaute 1 

Tarkkaavaisuushäiriöt ja muut oireet on sikäli kivoja että niitä tutkiessa 
voidaan saada ihan millainen tulos tahansa aikaan . 

muu oire 3 

) Asiallisia vastauksia ! asiallinen vastaus 0 
tuossa oli neuvoja ihottuman tai allergisen reaktion takia , mutta ilmeisesti 
todella tarkoitat että vauvalla on peräaukko rikki ? 

allerginen reaktio 0 

 Onko muilla kokemusta vastaavista asioista ? muu kokem
us 

0 

Se vain että ympäristö ei ole tottunut sairaisiin lapsiin , ja osa ei tunnu 
hyväksyvän , että joku voi ihan oikeasti olla sairas . 

sairas lapsi 2 

mutta olisin halunnut kuulla muiden kokemuksia . muu kokem
us 

0 

 Tietenkin On olemassa neurologisia sairauksia , en sitä kiellä , mutta osa 
johtuu todellakin liikkumattomuudesta . 

neurologi
nen 

sairaus 0 

perheneuvolan psykologi voi kyllä ohjata neurologisiin tutkimuksiin . neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Ainakin meillä päin toimitaan seuraavanlaisesti : Terveyskeskuksen 
neuvolapsykologi tutki lasta ylivilkkauden vuoksi , teki jonkinlaisen raportin ( 
jossa suositeltiin tutkimuksíin lähettämistä ) terveyskeskuksen omalääkärille 
joka laittoi lähetteen neurologisiin tutkimuksiin . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

2 

Jotkut vanhemmat kuitenkin ovat sitä mieltä , että on lottovoitto syntyä 
suomalaiseksi ja päästä näin hyvään hoitoon . 

hyvä hoito 3 

Meillä poika sai Ritalin-lääkityksen ( sama vaikuttava aine , kuin 
Concertassakin ) 9-vuotiaana . 

vaikuttav
a 

aine 1 

Hänen valtava elämänilonsa , omat kokemuksensa lääkkeen hyödystä sekä 
asiantunteva neurologimme riittävät minulle täydeksi vakuudeksi lääkkeen 
oikeutuksesta ja turvallisuudesta . 

oma kokem
us 

3 

Minulla myös omakohtaista kokemusta eli yksi poika kuollut 6-v . omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Neuvolan kautta oma lääkäri lähetti toimintaterapeutin tutkimuksiin ja laittoi 
lähetteen lastenneurologian polille . 

oma lääkäri 3 

Tällä hetkellä hoidamme muita oireita , eli nuhaa ja yskää , sekä kipulääkettä 
käytämme , kun antibiooteista tuntuu välillä olevan enemmän haittaa kuin 
hyötyä . 

muu oire 2 

Onko kellään vastaavia kokemuksia ? vastaava kokem 0 
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us 
neuvolaan ei sairaan lapsen kanssa saa mennä , siis jos on kuumetta .. sairas lapsi 2 
Terveet ja sairaat lapset erotetaan pienestä pitäen . sairas lapsi 2 
Ei varmaankaan mihinkään kerhoon saa viedä sairasta lasta . sairas lapsi 2 
Tuon tulkinnan tarkoitus EI OLE häpäistä sairasta lasta tai tämän vanhempia . sairas lapsi 1 
 Ei siellä sairaita lapsia pidetä pois kerhoista vain siksi , että ovat sairaita . sairas lapsi 1 
Muutoin on kyllä ollut pitkä tie , mutta päiväkodista ja omalta lääkäriltä on 
saanut tukea , ja sitä kautta on myös kaikki tutkimukset ja muut lähetteet 
laitettu . 

oma lääkäri 3 

Neurologille pääsy kesti kaikkein kauimmin , mutta koska oma lääkäri kiirehti , 
niin saimme ehköä nopreammin kuin muut ... 

oma lääkäri 3 

Tiedon asiasta sain omalta lääkäriltämme joka korvien takia kielsi 
lapseltamme maidon . 

oma lääkäri 3 

Nytten meille tuli tietoa , että lapsen olisi helpompi olla joko pienessä 
ryhmässä tai olisi hyvä jos hän saisi henkilökohtaisen avustajan . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Onko kenellä kokemusta tämänkaltaisessa asiassa tuosta henkilökohtaisesta 
avustajasta ? 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

jossa sanotaan , että lapsesi tarvitsee henkilökohtaista avustajaa . henkilöko
htainen 

avustaj
a 

1 

Tarhaankaan ei sen takia saa viedä korvatulehduksessa olevaa sairasta lasta . sairas lapsi 1 
jos ensin kaivaa sairaan lapsen korvaa ja sit terveen lapsen korvaa .. sairas lapsi 0 
Kyselenkin , että tietääkö tai onko tällaisesta muilla kokemusta . muu kokem

us 
0 

Onko muilla kokemuksia ylimääräisistä hampaista ? muu kokem
us 

0 

poika on muuten ihan hyväntuulinen , muita oireita ei ole . muu oire 0 
Jaksamisia :) Omakohtaista kokemusta mutismista on tullut lähinnä työn 
kautta . 

omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Omakohtaista kokemusta mutismista on tullut lähinnä työn kautta . omakohta
inen 

kokem
us 

1 

Terve !! Onkos muilla kokemuksia tämän kevään flunssa kierteestä ? muu kokem
us 

0 

Onkos muilla kokemuksia tämän kevään flunssa kierteestä ? muu kokem
us 

0 

itse olin lapsena hyvin allerginen , mm. kaikelle kotimaiselle viljalle ( myös 
kauralle ) ja eläimille , allergiat ovat iän myötä poistuneet ja nykyään en ole 
allerginen kuin pähkinöille&mantelille ja joillekin eläimille . 

kotimaine
n 

vilja 1 

3-vuotiaalla pojalla pikkuinen kuume ( hieman päälle 38 ) eikä muita oireita ( 
no ehkä ruoka ei maittanut ) ja vain ilmeisesti yhtenä päivänä . 

muu oire 0 

Edelliset olivat lähes 2 v ja ne revittiin enemmän tai vähemmän miellyttävällä 
tavalla irti korvista yksityisellä lääkärillä . 

yksityinen lääkäri 2 

Jos neuvolasta ei laiteta lähetettä tutkimuksiin niin varaa aika omalle lääkärille 
ja vaadi päästä niihin !!! 

oma lääkäri 3 

Hei , olemme kulkeneet paljon lapsemme kanssa Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa muiden vaivojen kanssa . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

olemme kulkeneet paljon lapsemme kanssa Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
muiden vaivojen kanssa . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Luin tämän viestin ja omasta kokemuksestani haluan kertoa , että minulla on 
ns. tavislapsia 2 kpl , heidät on vauvaikäisestä lähtien nukutettu omassa 

oma kokem
us 

0 
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sängyssä ja noin 1-vuotiaasta omassa huoneessa . 
kertokaa muutkin kokemuksia . muu kokem

us 
0 

Kuulisin mielellään muiden kokemuksia tästä aiheesta . muu kokem
us 

0 

Oman kokemukseni perusteella , luettuani kuvauksesi , uskon vahvasti sinulla 
olevan ADHD : n . 

oma kokem
us 

0 

Omasta kokemuksesta puhun ... oma kokem
us 

0 

Kertokaa muut omasta kokemuksesta . oma kokem
us 

0 

Muut oireet jäivät siinä vähemmälle huomiolle . muu oire 0 
Ainoastaan pissa haisi tosi pahalle , muita oireita ei hänellä ollut . muu oire 0 
Se on yllättävää , koska syytettynä sentään on Turun yliopiston entinen 
professori ja yliopistollisen sairaalan entinen ylilääkäri , kunnioitettu mutta 
monien pelkäämä , juuri iän perusteella eläkkeelle siirtynyt mies , joka vasta 
äsken johti klinikkaansa yksinvaltaisesti . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Tilastojen mukaan Suomessa on Pohjoismaiden psyykkisesti sairaimmat lapset 
. 

sairas lapsi 1 

Muita oireita ei ilmaannu . muu oire 0 
Tiesitkö muuten , että Kelasta voi hakea sairaan lapsen hoitotukea 
nimenomaan kasteluongelmaan ? 

sairas lapsi 2 

menemmekin siis huomenna lääkäriin , pelkään vain , että siellä taas 
diagnosoidaan flunssa tms. kun minusta tämä vaikuttaisi allergiselta reaktiolta 
... 

allerginen reaktio 3 

vauvarokko oli kyllä justiin kun jostain sairaslapsi - sivuston kuvauksesta eli : 3 
pv kova kuume , ei muita oireita , sen jälkeen koko naama läikikäs ja vähän 
rinnastakin . 

muu oire 2 

niitä ihan päivittäin yliopistollisissa sairaaloissa terveydellisistä syistä . yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Minä en synnyttänyt yliopistollisessa sairaalassa , mutta meidänkin sairaalassa 
tuntui seuranta ja lapsen hoito olevan pätevää , tarkkaa ja asiallista . 

yliopistolli
nen 

sairaala 3 

Olitko synnyttämässä yliopistollisessa sairaalassa ? yliopistolli
nen 

sairaala 2 

opiskelen lastenohjaajaksi ja nyt tarvitsisin tietoa ja kokemuksia sairaasta 
lapsesta . 

sairas lapsi 0 

Vaikka kaikki on yksilöllistä niin haluaisimme kuulla muidenkin kokemuksia . muu kokem
us 

0 

Teholla ollessamme eräs sairaanhoitajakin sanoi , ettei niitä kyllä monta ole 
ollut lasten puolella ja jos on ollut niin yleensä joudutaan leikkaamaan 
kehitysvammaisia tai vaikeasti sairaita lapsia , joilla syömisen kanssa ongelmia 
( no meilläkin nämä ongelmat on tietysti ollut , mutta lapsi ns. terve korvien 
välistä ) . 

sairas lapsi 3 

Hänellä on todettu perinnöllinen neurologinen sairaus . neurologi
nen 

sairaus 1 

Asioimme yksityisellä lääkärillä , ja viimeksi justiin juttelimme suojaamisesta , 
niin sanoi , että helteessä saattaisi olla lakista haittaakin , -hikoilu- , mutta 
tuulella ja kylmällä suojaa . 

yksityinen lääkäri 3 

Tämä vastaus tulee nyt kyllä tosi myöhään , mutta kerronpa oman 
kokemuksen yhden lapseni kyhmyistä , siis imurauhasista . 

oma kokem
us 

0 
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Kertokaa vastaavia kokemuksianne ja miten olette hoitaneet ? vastaava kokem
us 

0 

Kaikki neuvot ja vinkit sekä teidän muiden kokemukset otetaan kiitollisuudella 
vastaan ! 

muu kokem
us 

0 

) Verikokeissa IgE-arvo oli koholla , mikä viittaa allergiseen reaktioon ja RAST-
kokeessa löytyi yliherkkyys ainakin kananmunalle . 

allerginen reaktio 2 

pyydä lähete perheneuvolasta lastenpsykiatrille - paikkakunnasta riippuen 
yliopistollisissa sairaaloissa tai keskussairaaloissa ainakin on . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Meillä puhkesi ensin diabetes ja jälkeenpäin on diagnosoitu adhd mutta oman 
kokemuksen perusteella jotain samojakin oireita voi olla . 

oma kokem
us 

1 

Näiden edellä mainitsemieni ja monien muiden oireiden lisäksi ei liene 
ihmeellistä , että lapsella on levoton olo . 

muu oire 0 

Ajattelin tietysti kääntyä neuvolan puoleen , mutta kysäisempä täältä ensin , 
onko kenelläkään vastaavia kokemuksia . 

vastaava kokem
us 

3 

Uudessa Lääkäri-lehdessä on pitkä artikkeli metyylifenidaatista , joka siis on 
Ritalinin ja Concertan vaikuttava aine . 

vaikuttav
a 

aine 1 

>Ritalinin vaikuttava aine on Metyylifenidaatti . vaikuttav
a 

aine 0 

Tähän vastuuseen sisältyy parhaan mahdollisen hoidon järjestäminen sairaalle 
lapselle . 

sairas lapsi 2 

Lapsi on roimasti itsevarmempi ja elämäniloisempi saadessaan koulusta 
positiivista palautetta , sekä kyetessään solmimaan ystävyyssuhteita ja 
pitämään niitä myös yllä , mikä ei ilman lääkitystä ollut mahdollista . 

positiivin
en 

palaute 2 

Nyt siirrytään lääkityksessä Ritaliniin , jossa on sama vaikuttava aine kuin 
Concertassa , mutta joka on lyhytvaikutteisempi . 

vaikuttav
a 

aine 1 

Kertokaa omista kokemuksista kaikki mahdollinen . oma kokem
us 

0 

Lapseni sairastaa infektioastmaa ja saamme sairaan lapsen kodinhoidontukea 
. 

sairas lapsi 2 

Ei vähennetä mistään pois , se on sairaan lapsen hoitotuki . sairas lapsi 1 
Tarkoitatko kotihoidontukea vai sairaan lapsen hoitotukea ? sairas lapsi 2 
Sairaan lapsen hoitotukea voi käsittääkseni saada myös 
työttömyyskorvauksen lisäksi , mutta 
työttömyyspäivärahaa/työmarkkinatukea + kotihoidontukea voit saada 
yhteensä sen verran kuin olisi noista tuista suurempi . 

sairas lapsi 1 

Sairaan lapsen hoitotuki on veroton tulo ja sitä ei vähennetä mistään tuloista . sairas lapsi 2 
Vaadi neurologiset tutkimukset , pitäisi onnistua ihan yleisterveydenhuollon 
kautta . 

neurologi
nen 

tutkim
us 

3 

HUH HUH SE ON VAATINUT PALJON MEILTÄ JA YKSITYISET LÄÄKÄRIT OVAT 
KALLIITA . 

yksityinen lääkäri 3 

Positiivinen palaute ja kiitos on tietenkin itse kullekin tärkeitä . positiivin
en 

palaute 1 

Ei vastaavaa kokemusta ulkomaan matkoista , mutta meillä opittu elämään jo 
14 vuotta rutiinia , rutiinia . 

vastaava kokem
us 

1 

Kävimme säännöllisesti keskosuuden takia yliopistollisessa sairaalassa 
kontrolleissa ja siellä lääkäri sanoi että kyseessä on laryngomalacia . 

yliopistolli
nen 

sairaala 2 

Onko teillä hengityskatkoksia tai muita oireita kun korina .. muu oire 0 
Hei ! Kaipailisin omakohtaisia kokemuksia , tämän tyyppisestä hoidosta . omakohta

inen 
kokem
us 

1 

Kaipailisin omakohtaisia kokemuksia , tämän tyyppisestä hoidosta . omakohta kokem 1 
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inen us 
Jos ei neuvolassa tai terveyskeskuksessa oteta tosissaan , soita yksityiselle 
lääkäriasemalle ja kysy minkä alan spesialistiin kannattaa ottaa yhteyttä kun 
epäilee uniapneaa . 

yksityinen lääkäri
asema 

2 

Molemmat vietiin lapsemme hoitoon yksityiselle lääkäriasemalle . yksityinen lääkäri
asema 

3 

toinen on apobase , josta ei tosin omia kokemuksia ole ... oma kokem
us 

0 

uskomatonta ! koululla on tällä hetkellä kolmos luokalla yksi henkilökohtainen 
avustaja mutta toka luokka ei saanut avustajaa vaikka en anonut edes henkilö 
kohtaista vaan luokkaavustajaa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

koululla on tällä hetkellä kolmos luokalla yksi henkilökohtainen avustaja 
mutta toka luokka ei saanut avustajaa vaikka en anonut edes henkilö 
kohtaista vaan luokkaavustajaa . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

2 

Kokemuksesta voin sanoa , että on aivan sama onko sinulla 
lääkärintodistuksia vaikka kuinka ja tieto kaikilla , että lapsi tarvitsee 
henkilökohtaisen avustajan . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

3 

Omia kokemuksia paikasta on nämä niinsanotut rajoitus toimenpiteet joissa 
valitettavasti ohjaajat käyttää väkivaltaa ja alistaa nuoria . 

oma kokem
us 

1 

Olen kuitenkin toistaiseksi päässyt suhteellisen vähällä kun lukee muiden 
kokemuksia . 

muu kokem
us 

0 

Mielelläni kuulisin muiden kokemuksia . muu kokem
us 

0 

Olen ollut 2kk sairaslomalla lähinnä väsymyksen ja päänsäryn , mutta myös 
näiden muiden oireiden takia ( aluksi pari viikkoa julkisen kirjottamana tämän 
kohtaus oireiston takia kun työhöni kuuluu runsaasti autolla ajoa ja sen 
jälkeen yksityisen kirjottamalla sairaslomalla ) . 

muu oire 2 

Omasta kokemuksestani voin kertoa että olemme matemaattisesti huonoja , 
taipumus elää ns haavemaailmassa suuri .. 

oma kokem
us 

1 

Siellä on lueteltu hieman tarkemmin omia kokemuksiani 10-vuoden ajalta . oma kokem
us 

0 

Kiitos asiallisista vastauksista ! asiallinen vastaus 0 
Tahtoisin kuulla muiden kokemuksista lisää muu kokem

us 
0 

Onko kellään muulla kokemusta vastaavasta ? muu kokem
us 

0 

Olisko jollain kertoa vastaavia kokemuksia tälläisestä ihottumasta ? vastaava kokem
us 

1 

Todistukseen selitetty seikkaperäisesti tapahtumat ja lääkkeet , po an 
terveyden tila , annetut lääkkeet jne. Oman osuuteni olen selittänyt , miten 
jatkuvasti sairaan lapsen hotaminen lääkkeineen vie enemmän aikaa ja voimia 
kuin vastaava terveen lapsen jne. . 

sairas lapsi 2 

Lapsi tarvitsee oman henkilökohtaisen avustajansa kouluun , osa ko luaineista 
HOJKSattu . 

henkilöko
htainen 

avustaj
a 

1 

Läheisen vauvalla on erittäin rankkoja ruoka-aine allergioita ( ei maitoa , 
viljoja , juureksia , soijaa , kalaa , munaa , osa lihastakin kielletty ) , astma , 
aistiyliherkkyyttä , neurologinen sairaus , motoristia viivettä ( 
aivotutkimuksessa selvisi että siellä on urvotusta ) . 

neurologi
nen 

sairaus 1 

Omat aikaisemmat kokemukseni vammaisen/ ja sairaan lapsen 
vammaistuesta olivat yhtä epäloogiset : vasta oikaisupyyntöjen kautta 

sairas lapsi 3 
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saimme aikanaan silloin hoitotueksi nimetyn etuuden . 
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Based on this identification task, we formed a ranking of word pairs: How likely is it that certain word pairs 
can reveal sentences describing patient experience from the data set? The ranking was based on relative 
frequency indicating how many of the word-pair sentences were identified as “contains a patient 
experience (PX) expression” by all three authors (Step 5) (Table 1). 
 
word pair collocation        
first_word second_wor

d 
frequency 
of 
sentences 
for the 
word-pair 
category 

how many of the word-pair 
sentences were identified as 
“contains a patient experience (PX) 
expression” by... 

Proportion of 
sentences about PX in 
the word-pair 
category agreed by all 
three authors 

   ...three 
of 
three 
authors 

...two 
of 
three 
authors 

...one 
of 
three 
authors 

...none 
of three 
authors 

 

yksityinen lääkäri 35 28 7 0 0 0,8 
hyvä hoito 29 22 3 3 1 0,758621 
yksityinen lääkäriasema 21 15 6 0 0 0,714286 
oma lääkäri 27 17 10 0 0 0,62963 
henkilökohtaine
n 

avustaja 29 15 10 4 0 0,517241 

neurologinen tutkimus 28 14 14 0 0 0,5 
yliopistollinen sairaala 21 9 11 1 0 0,428571 
sairas lapsi 102 26 41 20 15 0,254902 
negatiivinen palaute 17 3 2 12 0 0,176471 
neurologinen sairaus 37 6 13 10 8 0,162162 
omakohtainen kokemus 29 3 4 11 11 0,103448 
asiallinen vastaus 28 2 0 0 26 0,071429 
oma kokemus 102 7 17 34 44 0,068627 
allerginen reaktio 47 3 6 8 30 0,06383 
kotimainen vilja 48 2 9 10 27 0,041667 
vastaava kokemus 48 2 0 3 43 0,041667 
muu oire 99 3 15 16 65 0,030303 
positiivinen palaute 40 1 4 30 5 0,025 
muu kokemus 85 1 11 11 62 0,011765 
vaikuttava aine 32 0 2 5 25 0 
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Further analysis was done with 50 sentences for the word pairs  “private doctor” (“yksityinen lääkäri”, PD) 
and “good care” (“hyvä hoito”, GC) since these word pairs reached the highest proportion of sentences 
about PX agreed by all three authors. Besides this quantitative motivation, these word pairs represent a 
general theme in common vocabulary in respect to healthcare services (qualitative evaluation) (Step 6). The 
three authors independently evaluated 28 “private doctor” sentences (0.80×35=28) and 22 “good care” 
sentences (0.76×29≈22) in respect to their semantic fit with HCAHPS and PPX categories (Table 2) (Step 7). 
 
28 PD sentences and 22 GC sentences were labeled with HCAHPS and PPX categories by all three authors 
(Table 3). 
 
HCAHPS and PPX categories used in the classification of the 50 patient experience (PX) sentences  
 
HCAHPS categories (Zusman, E.E. (2012). HCAHPS replaces Press Ganey survey as quality measure for 
patient hospital. Neurosurgery 71(2), N21–N24.): 
label and description 
C1. Communication with nurses and doctors 
C2. The responsiveness of hospital staff 
C3. The cleanliness and quietness of the hospital environment 
C4. Pain management 
C5. Communication about medicines 
C6. Discharge information 
C7. Overall rating of hospital 
C8. Would they recommend the hospital 
        
PPX categories (Kaipio, J., Mannonen, P., Stenhammar, H., Karisalmi, N., Lahdenne, P., Hiekkanen, K., 
Nieminen, M. (2017). Potilaskokemuskyselyn kehittäminen lastensairaalan potilaiden vanhemmille, 
FinJeHeW, 9(2–3).): 
label and description 
C9. Success of the treatment: Clarity and fluency of decisions and diagnosis, stability of the treatment 
plan, success of individual treatments, fluency in reverting back to normal living 
C10. Arrangements for the treatment: Taking into account the child patient and the family, quality of the 
instructions, quality of the premises and services, resources of the organisation, continuity of the 
treatment 
C11. Personnel: Medical expertise, openness, friendliness, presence, hurry, division of responsibilies 
between parents and personnel 
C12. Relation/attitude to the illness: Experienced load of the illness, trust to treatment, trust to recovery, 
extreme feelings (anger, fear, sadness, uncertainty) 
C13. Support and arrangements for everyday life: Experienced load of everyday activities, experienced 
need for support, experienced gained support from the hospital/elsewhere, experienced quality of 
support 
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Amount of sentences getting the same HCAHPS (Zusman 2012) or PPX (Kaipio et al. 2017) category label by 
the authors (28 "private doctor" (PD) sentences and 22 "good care" (GC) sentences) 
           
 word pair collocation same HCAHPS category 

label for the sentence 
same PPX category label 
for the sentence 

sentence first_word second_wo
rd 

same label 
given by all 
three authors 

same label 
from at 
least 2/3 
authors 

same label 
given by all 
three 
authors 

same label 
from at 
least 2/3 
authors 

   yes/no give
n 
sam
e 
label
s 

yes/n
o 

give
n 
sam
e 
label
s 

yes/n
o 

give
n 
sam
e 
label
s 

yes/n
o 

give
n 
sam
e 
label
s 

Hyvä  hoito  ja  mukava  
henkilökunta  . 

hyvä hoito yes C7 yes C1; 
C2 

yes C11 yes C9 

Me  saatiin  pian  ja  
hyvää  hoitoa  kun  
aloitettiin  rumba  
yksityiseltä  ja  piakkoin  
sit  päästiin  
kunnalliseen  hoitoon  
...;  o  ) 

hyvä hoito yes C7 yes C2 yes C9 yes C10 

No  meidän  pojalla  
tuollaista  samanlaista  
ja  käytiin  sitten  
yksityisellä  lääkärillä  
joka  heti  totesi  että  
pojalla  märkärupea  ja  
siihen  saatiin  sitten  
antibioottikuuri  . 

yksityinen lääkäri yes C1 yes C5 yes C9 no  

yksityiselle  lääkärille  
jos  ovat  noin  törppöjä  
terveyskeksuksessa  . 

yksityinen lääkäri yes C7 yes C8 yes C11 no  

Käytiin  kalliilla  
yksityisellä  lääkärillä  ,  
totes  et  oli  vaan  
jotain  ihottumaa  ... 

yksityinen lääkäri yes C1 no  yes C10; 
C11 

yes C9 

Kun  tietoa  on  lisää  ja  
päässyt  hyvää  hoitoon  
(  lasten  klinikka  )  on  
olo  mulla  vahan  
parempi  ,  mutta  kyllä  
silti  ´kovasti  huolehdin  
,  Sydän  kun  on  
kuitenkin  SYDÄN  . 

hyvä hoito yes C7 no  yes C12 yes C13 

Jos  haluat  tulla  
pääkaupunkiseudulle  
yksityiselle  lääkärille  ,  

yksityinen lääkäri yes C8 no  yes C11 no  
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Vantaan  Myyrmäessä  
Pikkujätissä  ottaa  
vastaan  Jukka  Rajantie  
. 
Missään  muualla  ei  
reumaa  sairastava  
lapsi  saa  niin  hyvää  
hoitoa  ! 

hyvä hoito yes C7; 
C8 

no  yes C9 no  

Ei  olla  itse  käyty  
hänen  vastaanotollaan  
,  koska  ollaan  saatu  
hyvää  hoitoa  
Lastenklinikalta  . 

hyvä hoito yes C7 yes C8 no  yes C10 

Olen  siis  erittäin  
tyytyväinen  ,  että  
saadaan  varmasti  
hyvää  hoitoa  
Lastenklinikan  kautta  . 

hyvä hoito yes C7 yes C8 no  no  

suosittelen  yksityistä  
lääkäriä  ..! 

yksityinen lääkäri yes C8 no  no  yes C11 

Yksityiseltä  lääkäriltä  
kyselin  asiasta  ja  hän  
sanoi  että  on  
olemassa  
reseptilääkettä  jos  
esim.Pyrvin  ei  auta  . 

yksityinen lääkäri yes C1; 
C5 

no  no  yes C9; 
C11 

Yksityisellä  lääkärillä  
meidän  molemmat  
lapset  ovat  käyneet  . 

yksityinen lääkäri yes C8 no  no  yes C10 

Käytiin  kalliilla  
yksityisellä  lääkärillä  ,  
totes  et  oli  vaan  
jotain  ihottumaa  ... 

yksityinen lääkäri yes C1 no  no  yes C9; 
C10 

Hyvässä  hoidossa  hän  
siellä  on  . 

hyvä hoito yes C7 no  no  yes C9 

Siinä  taas  nähtiin  
sairaalan  hyvä  hoito  
!!! 

hyvä hoito yes C7 no  no  yes C9 

Ainakin  Lastenklinikalla  
on  saanut  hyvää  
hoitoa  . 

hyvä hoito yes C7; 
C8 

no  no  yes C9; 
C12 

Hyvää  hoitoa  
lastenosastolla  vauvat  
saivat  ,  ei  syytä  
huoleen  . 

hyvä hoito yes C7 no  no  yes C10; 
C12 

ja  nyt  menos  
huomenna  yksityiselle  
lääkärille  allergia  
asiasta  ,  että  miten  
siellä  toimitaan  ,  olen  
jo  itsenäisesti  dietin  

yksityinen lääkäri yes C1 no  no  no  



60 (63) 
 

alottanu  ja  apua  ollu  ,  
mikä  seurava  vaihe  ? 
lopeta  sen  antaminen  
ja  säästä  nekin  rahat  
yksityiseen  lääkäriin  . 

yksityinen lääkäri yes C8 no  no  no  

Vakuutuksen  ansiosta  
yksityiselle  lääkärille  
pääsi  aina  nopeasti  ja  
tarvittaessa  myös  
lähetteen  sairaalaan  
sai  nopeasti  ja  
helposti  . 

yksityinen lääkäri no  yes C2 yes C10 yes C13 

Uskon  että  kaikki  
menee  hyvin  ,  
nykyään  on  niin  hyvää  
hoitoa  saatavissa  ja  
ammattilaiset  asialla  . 

hyvä hoito no  yes C7 yes C12 yes C9 

Neuvolasta  en  saanut  
lähetettä  ,  joten  hain  
hänet  tutkimuksiin  
yksityisen  lääkärin  
avulla  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1; 
C7 

yes C10 no  

Vaikka  kallis  yksityinen  
lääkäri  antoi  ensin  
diaknoosinsa  ,  
lapsellani  ei  ole  adhd  
:  ta  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1 yes C9 no  

Itse  aikanamme  
menimme  muille  
yksityisille  lääkäreille  
odotellessamme  aikaa  
tiinalle  . 

yksityinen lääkäri no  yes C2 yes C10 no  

Kannattaa  mennä  
yksityiselle  lääkärille  
jos  ei  tuu  selvyyttä  
muuten  . 

yksityinen lääkäri no  yes C8 yes C9 no  

HUH  HUH  SE  ON  
VAATINUT  PALJON  
MEILTÄ  JA  YKSITYISET  
LÄÄKÄRIT  OVAT  
KALLIITA  . 

yksityinen lääkäri no  yes C7 yes C12; 
C13 

no  

ahdituneisuus  ,  äreys  ,  
masennus  asioita  jotka  
löytyvät  
kirjoituksestasi  
toivottavasti  saat  
hyvää  hoitoa  itsellesi  . 

hyvä hoito no  yes  yes C12 no  

Sen  lähetteen  voi  
kirjoittaa  kyllä  
yksityinenkin  lääkäri  ,  
pääset  sellaiselle  

yksityinen lääkäri no  no  yes C10 no  
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nopeammin  ,  itse  
varaisin  ajan  lasten  
neurologilta  suoraan  . 
Tuolloinkin  hänet  oli  
helppoa  viedä  
yksityiselle  lääkärille  ,  
joka  säilyi  koko  ajan  
samana  . 

yksityinen lääkäri no  no  yes C10 no  

Tästä  johtuen  tilasin  
yksityiselle  lääkärille  
ajan  ,  sattuu  olemaan  
pojan  hoitava  lääkäri  ,  
joka  jäi  eläkkeelle  ;) 

yksityinen lääkäri no  yes C2 no  yes C10 

Itse  sitä  on  pitänyt  
viedä  yksityiselle  
lääkäriin  ,  ei  ne  
ainakaan  meidän  
neuvolassa  mitään  
tienneet  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1 no  yes C11 

Itse  käytän  lastani  
yksityisellä  lääkärillä  jo  
siitäkin  syystä  ,  että  
saan  silloin  aina  
taatusti  saman  
lääkärin  ,  joka  tuntee  
lapseni  korvavaivat  
hyvin  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1 no  yes C10; 
C11 

Jos  ei  yksityiselle  
lääkärille  ole  varaa  ,  
niin  
terveyskeskuslääkärille  
kannattaa  koittaa  
saada  aika  . 

yksityinen lääkäri no  yes C8 no  yes C10 

Yksityinen  lääkäri  
suositteli  aluksi  
maidotonta  dieettiä  
minulle  (  imetin  
osittain  )  ja  
maidotonta  korviketta  
vauvalle  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1 no  yes C9 

nyt  ollaan  menossa  
yksityiselle  lääkärille  
jos  osaisi  hoitaa  
homman  vähän  
paremmin  .. 

yksityinen lääkäri no  yes C8 no  yes C11 

Ja  eikös  jokainen  äiti  
tai  isä  ole  kykenevä  
päättämään  parhaan  
hoidon  lapselleen  . 

hyvä hoito no  yes  no  yes C12; 
C13 

Onhan  se  ilmainen  ,  
mutta  se  nyt  ei  ole  

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C10; 
C12 
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ensimmäinen  kriteeri  
hyvää  hoitoa  lapselleni  
etsiessäni  . 
Olkaa  aktiivisia  ja  
vaatikaa  lääkäriänne  
auttamaan  saamaan  
sairaus  hyvään  
hoitoon  heti  alkuunsa  
niin  saa  lapsi  
hyvän/terveemmän  
tulevaisuuden  . 

hyvä hoito no  yes C1; 
C2 

no  yes C9; 
C11; 
C12; 
C13 

Lapsesi  saa  varmasti  
tukea  ja  hyvää  hoitoa  
osastolla  ! 

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C9; 
C13 

noh  kaikki  sen  ties  
kuinka  tärkee  koulu  
mulle  oli  ja  päätin  
että  jos  tästä  selviän  
niin  selviän  kaikesta  ja  
mä  selvisin  ,  
valmistuin  ajallani  ja  
lapsi  sai  todella  hyvää  
hoitoa  ja  kaikessa  olin  
mukana  missä  pitikin  
vaikkakin  monien  
itkujen  jälkeen  ja  
raivareiden  .. 

hyvä hoito no  yes  no  yes C12 

Hyvä  ,  että  olette  
hyvässä  hoidossa  ja  
kasvua  kontrolloidaan  
! 

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C12 

Lapsesi  on  hyvässä  
hoidossa  ,  ja  paranee  
varmasti  ! 

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C9; 
C12 

lapsesi  on  hyvässä  
hoidossa  ja  paranee  
kyllä  :) 

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C9; 
C12 

Jotkut  vanhemmat  
kuitenkin  ovat  sitä  
mieltä  ,  että  on  
lottovoitto  syntyä  
suomalaiseksi  ja  
päästä  näin  hyvään  
hoitoon  . 

hyvä hoito no  yes C7 no  yes C12 

Olen  miettinyt  
yksityiselle  lääkärille  
menoa  jospa  sieltä  
sais  enemmän  apua  
ongelmiin  pitää  vaan  
k  ääntyä  vanhempien  
puoleen  rahalisessa  

yksityinen lääkäri no  yes C7 no  no  
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avussa  sillä  yksityiset  
neurologit  ja  
psykologit  on  kalliita  . 
Asioimme  yksityisellä  
lääkärillä  ,  ja  viimeksi  
justiin  juttelimme  
suojaamisesta  ,  niin  
sanoi  ,  että  helteessä  
saattaisi  olla  lakista  
haittaakin  ,  -hikoilu-  ,  
mutta  tuulella  ja  
kylmällä  suojaa  . 

yksityinen lääkäri no  yes C1 no  no  

Älä  huoli  ,  Suomessa  
on  hyvä  hoito  . 

hyvä hoito no  yes C7 no  no  

Pissaa  paljon  ,  tulee  
kyyneliä  ,  iho  
kimmoisa  yms.  oon  
aatellut  ,  että  jos  
huomenna  aamulla  
vielä  sama  niin  sit  
varaan  yksityiseltä  
lääkärin  huomiseks  . 

yksityinen lääkäri no  no  no  yes C12 

Ja  me  käytimme  lasta  
yksityisellä  lääkärillä  ... 

yksityinen lääkäri no  no  no  yes C10 

 
End of the data supplement. 
 


