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TURUN YLIOPISTOLääketieteellinen tiedekunta
NYLANDER, KONSTA: Lääketieteen opiskelijoidenvapaaehtoistyömahdollisuudet ulkomailla
Syventävien opintojen kirjallinen työ, 11 s.YleislääketiedeMaaliskuu 2019______________________________________________________
Tässä syventävien opintojen työssäni selvitän mitä eri vapaaehtoistyömahdollisuuksialääketieteellisen tiedekunnan opiskelijalla on olemassa ulkomailla. Olen koonnutparhaimmat vaihtoehdot yhteen ja esittänyt niistä perustiedot, kuten keston, maksun sekäarvion projektin olosuhteista paikan päällä. Pääosa projekteista on perusterveydenhuoltoakäsitteleviä, mutta myös erilaisia vaihtoehtoja löytyy. Suurimmassa osassa projekteista onkäynyt suomalaisia opiskelijoita ja mukana on myös heidän käytännön kokemuksiaan.Tämän oppaan avulla lääketieteellisistä vapaaehtoistyöistä ulkomailla kiinnostunutopiskelija saa yleiskatsauksen helpoimmin lähestyttävistä ja toimivimmista projekteistamaailmalla.
Käsittelen myös muita käytännön asioita, joita tulee ottaa huomioon ennen lähtöä ja paikanpäällä, sekä vapaaehtoistyön käytännön hyötyjä. Monen opiskelijan unelmavapaaehtoistöistä kaatuu rahoitus-ongelmiin, joita käsittelen omassa luvussaan. Sen avullavoi saada vinkkejä mahdollisista tukimahdollisuuksista, joita on olemassa. Lopussa on myösmuutama vaihtoehto ei-lääketieteellisiin vapaaehtoistöihin ulkomailla.
Asiasanat: vapaaehtoistyö, lääketiede, opiskelija
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Syventävät opinnot, Konsta Nylander 2019
Vapaaehtoistyössä ulkomailla yhdistyvät
kansainvälistyminen ja halu auttaa

Sisällysluettelo

Haluan lähteä vapaaehtoistöihinmaailmalle – SIIS MITÄ TEEN?
“A journey of a thousand miles begins
with a single step” – Laozi, Tao Te Ching
Tästä käsikirjasta löydät tietoa eri
vaihtoehdoista, joista voit valita itsellesi
sopivan. Tähän on koottu toimivimpia
projekteja, joista useista kokemusta on
myös suomalaisilla opiskelijoilla.

1. Kun kiinnostus on herännyt,
löydät tästä kohdevaihtoehtoja.

2. Kysele jo käyneiltä kokemuksia ja
suosituksia (npo@fimsic.org
antaa lisätietoja tarvittaessa).

3. Jos et halua lähteä yksin, kokoa
tiimisi (monissa projekteissa
myös tutustuu nopeasti uusiin
saman mielisiin ihmisiin).

4. Päätä ajankohtasi.
Kesäkuukaudet ovat
lukujärjestyksen takia usein
helpoimmat.

5. Päätä kuinka pitkään haluat
viettää vapaaehtoistöissä ja
muista varata esim. yksi viikko
aivan lomailullekin!

6. Raha-asiat kyllä järjestyvät, se on
harvoin syy jättää kokemus väliin
(ks. sivu 8, Rahoitus).

7. Tee lähtöpäätös ja täytä
ilmoittautumislomake projektin
omilla sivuilla.

8. Varaa lennot, kun saat
vahvistuksen paikasta.

9. Ota yhteyttä rokotusneuvontaan
(http://www.yths.fi/matkailuneu
vonta).

10. Hae matka-apurahaa.
(Yliopisto/säätiöt, ks. sivu 8).

11. Matkavakuutus kunnossa?
12. Ready to go!
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Perusterveydenhuollon projektit

Kalkutta-projekti (Kalkutta, Intia)

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

“Joka kuukausi noin 25 pääasiassa lääketieteellisen alan opiskelijaaympäri maailman kerääntyy Kalkuttaan tekemäänvapaaehtoistyötä ja tutustumaan maailman köyhimpien ihmistenelämään. Majoituksessa ei varsinaisesti ole ylellisyyksiä, muttavesivessa löytyy! Matkaa asunnolta taitetaan joka aamu ja iltaensin kävellen, sitten metrolla ja lopulta tuk-tukilla. Aikaa tähänmenee noin tunti suuntaansa. Paikan päällä tyypilliset työtehtävätovat verenpaineen mittaaminen, pistosten antaminen, haavanhoitoja lasten kanssa leikkiminen. Tyypillisesti työt aloitettiin kymmenenaikaan (”India time”), ja jatkettiin illalla noin viiteen.”(Opiskelijan kokemuksia matkaraportista)

Miksi lähteä
vapaaehtoistöihin?
Vapaaehtoistyön hyötyjä sinulle jamuille:
1. Opit eri kulttuureista sekä lisäätymmärrystäsi erilaisistatoimintatavoista.
2. Kehität kielitaitoasi.
3. Opit uusia kliinisiä taitoja.
4. Hyvin organisoidullavapaaehtoistyöprojektilla voidaansaada valtava hyöty paikallisilleasukkaille.
5. Muiden auttaminen javapaaehtoistyöt ovat tutkimuksenmukaan yhteydessä parempaanhenkiseen ja fyysiseen vointiin,onnellisuuteen ja elämänmerkityksellisyyteen (Yeung ym.2017).
6. Sosiaaliset taitosi paranevat,tutustut uusiin ihmisiin jaitsetuntosi vahvistuu.
7. Vapaaehtoistyökokemuksellasierotut joukosta työpaikkaahakiessasi.
8. Vapaaehtoistyöt ovat useinmuokattavissa niin, että saatkäyttää enemmän aikaa niihinasioihin, jotka erityisestikiinnostavat (esim.kulttuuri/lapset/gynekologia).
9. Vapaaehtoistyö onyksinkertaisesti hauskaa ja senavulla pääset kurkistamaan paljonsyvemmälle toiseen kulttuuriin japaikallisten elämään.
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Kenia-projekti (Nairobi, Kenia)

”Tutkin satoja korvia, neniä ja kurkkuja. Auskultoin keuhkoja ja sydämiä, palpoin vatsaa, kuuntelinsuoliääniä tai tein muita perustutkimuksia. Osallistuin kahteen synnytykseen ja kahteenkeisarinleikkaukseen. Otin myös anamneeseja, sillä Keniassa toinen virallinen kieli on englanti, jotenpotilaiden kanssa oli helppo kommunikoida.”(Opiskelijan kokemuksia matkaraportista)
·
·
·
·
·
·
·
·
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PeerCorps kliiniset projektit (Tansania/Uganda/Kamerun)

”Työskentelin oman kiinnostuksen mukaan eniten synnytysosastolla, ja näin kyllä paljon. Resurssit olivaterittäin vähissä ja synnyttämään tullessaan potilaat toivat mukanaan hanskoista ja pumpulista lähtienkaiken. Noin kolmasosa sairaalaan tulleista äideistä oli HIV-positiivisia. Pääsin synnyttämään itsenäisestiaustralialaisen obstetriikon opastuksella. Avustin myös paikallisia lääkäreitä keisarileikkauksissa. Yksi suuriresurssipulan aiheuttama ongelma on lidokaiinin loppuminen iltapäivästä. Tämän takia naisten repeämätjoudutaan tikkaamaan ilman puudutusta.”(Opiskelijan kokemuksia matkaraportista)
·
·
·
· –
·
·
·
·
·
·

PeerCorps tutkimusprojektit (Tansania, Uganda, Kenia, Kamerun, Nigeria,Malawi, Etelä-Afrikka, Paraguay and Egypti)
Mahdollisuus ilmaiseen tutkimusvaihtoon, joka painottaa datan keruuta, analysointia jakirjoittamista, tavoitteena artikkelin julkaisu.Huom. yhdistä vapaaehtoistyö ja syvärit!

Vaatimuksena biostatistiikan kurssien suoritus. Tiedekunnan tutkijalinja vahvastisuositeltu. Paraguayhin vaatimuksena espanjan kieli.Lisätietoja (englanniksi) projekteista: https://goo.gl/cbz91P & michael.l.wilson@utu.fi
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Uganda-projektit (Kampala, Uganda)

”Lubagan sairaalassa työskentelin eri osastoilla (terveysasema, neuvola, lastenosasto, synnytysosasto,
päivystysosasto, leikkausosasto). Sairaalalla työskentely vaatii voimakasta itseohjautuvuutta ja oma-
aloitteisuutta. Sairaalalla pääsee kyllä halutessaan tekemään kaikenlaista ja osallistumaan hoitoon
monipuolisesti. Englannilla pärjää. Välineistöä tuntui olevan ihan hyvin (mm. keskoskaapit), mutta
välineistön käyttötaidot puolestaan tuntuivat olevan aika heikot monessakin kohtaa. Usein myös näin
Suomen sääntöviidakon keskeltä pölähtäneelle tuntui sairaalan meno välillä hurjalta - mikään ei ollut niin
justiinsa tai tarkkaa ja parempi kokeilla vaan ennemmin kuin tarkastaa faktat.”
(Projektityöntekijän kokemuksia matkaraportista)

·
·
· –
·
·

·

·
·
·
·

STEP-projekti (Khartoum, Sudan)

·
·
·
·
·
·
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ReCap-pakolaisprojekti (Palestiina, Israel)
–

”Projekti on ainutlaatuinen sillä se yhdistää lääketieteen ja politiikan. Kymmenen ensimmäistä päivääprojektista oli varattu luennoille ja järjestövierailuille. Matkustimme mm. Nablusiin, Jerichoon, Hebroniin jaJerusalemiin ja vierailimme näissä kaupungeissa useilla pakolaisleireillä. Suurimman osan kuukaudesta vietinharjoittelijana eri sairaaloissa Bethlehemissä. Päivystystä seuratessani kiinnitin erityisesti huomiota siihenkuinka paljon paniikkihäiriöstä kärsiviä naispotilaita tuli sairaalaan. Erityisen vaikeaksi tilanteen tekee se,että mielenterveydelliset ongelmat ovat edelleen tabu Palestiinassa”(Projektityöntekijän kokemuksia matkaraportista)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Seksuaaliterveydenhuollon projektit

SCORA-Xchange-projektit

·
·

·
·
·
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WHO-harjoittelu

·
·
· –
·

Kuukauden harjoittelu- ja tutkimusvaihdot

Harjoitteluvaihdot

Tutkimusvaihdot
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Rahoitus
Yliopistot:

–

KELA:

·
·
·
·
·

Kuinka paljon rahaa oikeasti kuluu?
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Hyvä tietää-osio:

·
·
·

·

· päättymisen
·
·

·

·

·
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·
·
·
·
·

·
·
·
·

·

http://www.fsih.fi/matkailijan-ohjeet/Matkailijan kymmenen käskyä

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came fromwith new eyes and extra colors. And the people there see you differently too. Coming back towhere you started is not the same as never leaving.” – Terry Pratchett, A Hat Full of Sky, 2004

Ei-lääketieteelliset vapaaehtoistyöt:
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Liitteet:

Lähteet:


