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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa kartoitettiin kiistellyn uuden sairauden, sähköyliherkkyyden (SYH), kokemusta Suomessa. Herkistyneet saivat terveyshaittoja
käyttäessään sähkö-, magneetti- tai sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, tai ollessaan niiden vaikutusalueella. Useimmat reagoivat
tietokoneisiin, kännyköihin, loistevaloon ja televisioon. SYH vaikeutti tai esti työntekoa ja sosiaalista kanssakäymistä, mutta sairausluokituksen
puute saattoi jättää tuen ulkopuolelle.
SYH määriteltiin myöhäismodernin riskiyhteiskunnan sairaudeksi, jossa kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti korostuvat. Ilmiönä SYH
sijoitettiin leikkauspisteeseen, jossa kohtaavat teknologinen muutos, taloudelliset ja poliittiset intressit, biolääketieteen kriisi, keskustelu tieteestä
ja huoli ympäristöstä. Lähtöoletuksena oli, että seurauksiin vaikuttavat kuitenkin yksilölliset tekijät: sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti,
perhesuhteet, elämänkaaren vaihe, oma historia ja persoonallisuus. Vilma Hännisen käsite sisäinen tarina yhdisti ne. Kokemusta tarkasteltiin
kenttänä, johon eri ihmiset sijoittuvat eri aikoina eri tavoin.
Tutkimusaineisto koottiin vuosina 2001–2004 suomalaisen potilasjärjestön kautta yhteensä 93 henkilöltä. Se koostui vastauksista
teemahaastatteluna käytettyihin kyselyihin, kirjoitetuista kertomuksista ja mielikuvatehtävistä. Neljän vertailuryhmän yhteensä 43 henkilöä
edustivat SYH-ryhmässä yleisiä ammattialoja. Aiempaa SYH-tutkimusta tarkasteltiin esimerkkinä tiedepohjaisista kiistoista.
Uutta ilmiötä on kartoitettava monipuolisesti, joten käytettiin kolmea yksilöllisen ja yhteisen vuorovaikutusta pohtivaa lähestymistapaa:
tarinallinen lähestymistapa, sosiaalisten representaatioiden teoria ja Lakoffin metaforateoria; niiden yhtymäkohdat ja yhdistettävyys osoitettiin.
Yksilökokemuksen tulkintakehyksenä toimi valitut näkökulmat ja myöhäismoderniuden erityispiirteet huomioon ottava Patricia A. Fennellin
neljän vaiheen malli kroonisen sairauden kulusta. Se soveltui kriisistä uuden mielekkyyden löytämiseen kulkevien vaiheiden tarkasteluun.
Mielikuvakysymykset tarjosivat väylän kokemuksen kipeyteen. SYH-tutkimuksen puolestaan todettiin noudattaneen tarinallisia kaavoja.
Itsensä sähköyliherkiksi arvioineet osoittautuivat heterogeeniseksi ryhmäksi tavallista elämää viettäneitä, elintavoiltaan terveitä ihmisiä, joita
yhdisti vain tämä vaikea kokemus. SYH oli voinut muuttaa näkemyksiä yhteiskuntakriittisemmiksi ja arvoja vihreämmiksi. Julkisen tuen
puuttuessa korostui vertaistuki. Makrotason tukea moni etsi hengellisyydestä/henkisyydestä. Naisten herkistyminen oli keskimäärin vaikeampaa
kuin miesten. Herkistyneet osoittivat usein erityistä selviytymiskykyä, mutta kokivat suurta epävarmuutta. Tutkielmassa suositettiin sairauden
virallista tunnustamista, sillä muu muutos alkaisi siitä. Yksilötasolla olisi apu suunnattava elämänvaiheen vaatimusten ja henkilön edellytysten
mukaisesti. SYH-tutkimuksen toivottiin selvittävän kemikaalialtistuksen ja fototoksisuuden osuutta herkistymisessä.
Tärkeimmät lähteet: Moscovici, S. (1984), Social representations; Hänninen, V. (1999), Sisäinen tarina, elämä ja muutos; Lakoff, G. & Johnson,
M. (1980), Metaphors we live by; Fennell, P.A. (2003), Managing chronic illness. Using the four-phase treatment approach; Beck, U. (1992),
Risk society.
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