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Tämä opas on tuotettu teini-ikäiselle IBD:tä sairastavalle nuorelle sekä hänen läheisilleen. 

Opas käsittelee IBD:tä ja sen kanssa elämistä, antaen tietoa ja ymmärrystä uudesta tai jo 

tutustakin sairaudesta. 

Oppaan ovat toteuttaneet sairaanhoitajaopiskelijat Liisa Vuori ja Emmi Raiskila osana 

opinnäytetyötään ”Alakoulusta yläkouluun siirtyvät nuoret ja IBD” (2019).  

 
1. Mikä ihmeen tulehduksellinen suolistosairaus?  
 

Tulehduksellisista suolistosairauksista käytetään nimitystä ”IBD”, joka tulee sanoista 

”Inflammatory bowel disease”. Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Crohnin tauti ja colitis 

ulcerosa eli haavainen paksusuolentulehdus. Varmoja syitä näiden sairauksien syntyyn ei 

vielä tunneta. Tiedetään kuitenkin, että IBD:n taustalla on tapahtuma, jossa keho hyökkää 

itseään vastaan. Tällaisia sairauksia kutsutaan autoimmuunisairauksiksi. IBD ei tartu.  

IBD:n oireita voivat olla: ripuli, äkillinen ja toistuva ulostamisen tarve, veriuloste, kuumeilu ja 

laihtuminen. IBD:n luonteeseen kuuluu erilaiset oireiluun liittyvät kaudet. Remissio tarkoittaa 

aikaa, jolloin sairaus on oireeton tai lieväoireinen. Akuutti puolestaan tarkoittaa, että sairaus 

on aktiivinen ja oireilee.  

Diagnoosin saaminen krooniseen eli parantumattomaan sairauteen saattaa tuntua 

maailmanlopulta, mutta on hyvä, että oireille on saatu nimi. Näin sairautta voidaan hoitaa ja 

alat voimaan paremmin. Lääkkeet ovat tärkeä osa IBD:n hoitoa. Sairauden alkuvaiheessa 

lääkäri saattaa määrätä sinulle useampaa eri-laista lääkettä, jotta tulehdus saadaan 

taltutetuksi. Myöhemmin hän katsoo sinulle sopivan lääkityksen ja usein lääkkeiden määrä 

vähenee taudin vaikeusasteen laskiessa. Lääkkeitä on tärkeää käyttää, jotta sairaus pysyy 

remissiossa tai oireet mahdollisimman vähäisinä. Joskus sairaus saattaa aiheuttaa kuitenkin 

tarvetta leikkaukseen. Leikkaus saattaa tulla kyseeseen, jos tulehdusta ei pystytä lääkkeillä 

hoitamaan.  

- Remissio: IBD on oireeton tai lieväoireinen.  

- Akuutti: IBD on aktiivinen ja oireilee.  

- IBD: ”Inflammatory Bowel Disease”, eli tulehduksellinen suolistosairaus.  

- Diagnoosi: Lääkärin tekemä taudinmääritys. 
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2. Huolehdi itsestäsi niin voit paremmin 
 

IBD voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Diagnoosin saamisen ja mahdollisen sairaalassaolon 

jälkeen sairauden hoito jatkuu kotona ja muuttuu osaksi arkea ja elämääsi.  

Lääkkeitä käyttämällä pystyt vaikuttamaan omaan vointiisi. Lääkkeiden avulla sairaus pysyy 

varmemmin remissiossa ja pystyt elämään täysipainoista elämää. Remission aikana sinun ei 

välttämättä tarvitse muuttaa ruokailu- tai liikuntatottumuksiasi. Sairauden ollessa aktiivinen, 

saatat tuntea ruokahaluttomuutta ja vetämättömyyttä. On mahdollista, että joudut 

muuttamaan elintapojasi esimerkiksi jättämällä väliaikaisesti liikunnan vähemmälle tai 

välttämällä joitain tiettyjä ruoka-aineita. Tällaisessa tilanteessa voit saada tarvittaessa apua 

ravitsemusterapeutilta, mikäli hoitava lääkärisi näkee sen tarpeelliseksi. Remission aikana 

sinusta saattaa tuntua, että sairaus olisi kadonnut. Mutta koska sinulla on sairaus, joka ei 

parane, on tärkeää tarkkailla omaa vointia arjessa. Huomaat ajoissa oireet, jotka aiheuttavat 

sinulle tukalaa oloa. Kun tunnet itsesi ja kehosi hyvin, pystyt heti hakeutumaan hoidon piiriin. 

On tärkeää, että kerrot oireistasi heti vanhemmallesi tai terveydenhoitajalle, jotta saat 

nopeasti tarvittavaa apua ja tukea. Myös stressi saattaa aiheuttaa oireita tai niiden 

pahenemista. Yritä pysyä positiivisena, vaikka joskus elämä tuntuu haastavalta sairauden tai 

muun elämäntilanteen vuoksi. Voit omalla asenteellasi yrittää vaikuttaa siihen, kuinka paljon 

stressi ottaa valtaa.  

 

3. Tieto on sinun oikeutesi  
 

Sinulla on oikeus saada tietoa sairaudestasi ja omista terveystiedoistasi. Diagnoosin hetkellä 

sinulle annettu tieto on saattanut unohtua, koska kerralla uutta tietoa on tullut niin paljon. 

Vaikka olisit vanhempiesi kanssa lääkärin vastaanotolla, muista että käynti koskee sinun 

asioitasi. Ole rohkeasti mukana tilanteessa ja kerro tuntemuksistasi. Näin voit vaikuttaa 

omaan hoitoosi ja hyvinvointiisi. Lääkäri pystyy osallistumaan hoitoosi paremmin, kun hän 

tietää, mitä sinulle kuuluu. Saat itse päättää, kenelle kerrot sairaudestasi. Arkeasi saattaa 

helpottaa, jos kerrot sairaudestasi lähipiirillesi, kuten lähimmille ystävillesi. Kaikista 

yksityiskohdista ei tarvitse kertoa, mutta sairauden vaikutuksista omaan oloon ja 

toimintakykyyn kannattaa. Näin he pystyvät olemaan tukenasi, jos joskus sitä tarvitset. Sinua 

mietityttävistä sairauteen liittyvistä asioista saat tietoa terveydenhoitajaltasi, lääkäriltä sekä 

Crohn ja Colitis ry:ltä. Älä epäröi ottaa heihin yhteyttä. 
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4. Miten koulussa menee?  
 

Koulussa oleminen saattaa ajoittain mietityttää sinua IBD:n aiheuttamien oireiden vuoksi. 

Saatat joskus jopa joutua olemaan pois koulusta ja sillä voi olla myös vaikutusta 

arvosanoihisi. Olisikin tärkeää, että ainakin yksi opettaja, esimerkiksi luokanvalvoja, tietäisi 

mistä sairaudesta on kyse ja millainen sen oirekuva on. Näin opettaja voi tukea sinua 

parhaansa mukaan. Voit vanhempiesi kanssa sopia, kerrotko sinä vai vanhempasi opettajalle 

sairaudestasi.  

Jotta koulussa oleminen olisi mahdollisimman mieluisaa, on mahdollista sopia 

toimintatavoista, jotka helpottavat arkeasi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pääset 

vessaan aina kun sinun tarvitsee – myös kesken tunnin tai kokeen. Voitte myös keskustella 

opettajasi kanssa siitä, mitä vessaa käytät. Joskus et välttämättä pysty osallistumaan 

liikuntatunneille tai pysty vointisi vuoksi käymään koulussa tai tekemään kaikkia sinulle 

määrättyjä tehtäviä. Tällöin sinun ja vanhempiesi on mahdollista sopia opettajan kanssa 

erilaisista toimintatavoista. Joskus koulupäivät saattavat olla pitkiä. Tällöin on tärkeää 

huolehtia omasta jaksamisestaan ja syödä säännöllisesti. Voit pitää ruokarytmistä huolta 

ottamalla omia eväitä kouluun. Voit sopia opettajan kanssa, missä syöt evääsi ja milloin.  

Asioista pystyy aina neuvottelemaan, kun siihen on syytä. On tärkeää, että sinä ja aikuiset 

ympärilläsi pystytte yhdessä luomaan sellaisen ympäristön, jossa sinulla on varma ja 

turvallinen olo IBD:stä huolimatta.  

 

5. Mitä tukea voit saada terveydenhuollosta?  
 

Terveydenhuollosta voit saada monenlaista apua IBD:n hoitoon. Saatavilla on erilaisten 

tarpeiden mukaan monen alan ammattilaisia kuten lääkäri, IBD-hoitaja, ravitsemusterapeutti, 

psykologi, kuntoutusohjaaja sekä fysioterapeutti. Ravitsemusterapeutti räätälöi sinulle 

sopivan ruokavalion, psykologilta saat henkistä tukea ja fysioterapeutti voi auttaa sinua 

esimerkiksi kivunhallinnassa. Lääkäri ja IBD-hoitaja puolestaan auttavat sinua sairauden 

perushoidossa, kuten lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Oman koulusi terveydenhoitaja on 

sinulle lähin terveydenhuollon taho arjessasi. Kerro terveydenhoitajalle mahdollisista voinnin 

muutoksista tai muissa mietityttävistä asioista. Hän ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin, 

tarvitsemasi hoidon piiriin.  
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6. Vanhemmat ajattelevat sinun parastasi 
 

Vanhempasi haluavat tukea sinua IBD:n hoidossa. He auttavat sinua arjessasi ja sairauden 

hoitoon liittyvissä asioissa, kuten lääkityksen toteutumisessa ja sinulle sopivan ruokavalion 

toteuttamisessa. Nämä asiat koskettavat sinua, joten kerro vanhemmillesi mieltä painavista 

asioista. Pystytte vanhempiesi kanssa yhdessä opettelemaan arkea sairautesi kanssa siten, 

että jonain päivänä pystyt ottamaan täyden vastuun sairautesi hoidosta.  

Arki sairauden kanssa saattaa tuntua aluksi haastavalta, mutta ajan kanssa sairaudesta tulee 

luonnollinen osa elämääsi. IBD-diagnoosi on myös vanhemmillesi iso juttu. He ovat 

huolissaan sinusta ja hyvinvoinnistasi. On tärkeää, että yrität ymmärtää myös heidän 

näkökulmansa asioihin, vaikka oletkin itse oman vointisi paras asiantuntija.  

 

7. Kaverit ja muu lähipiiri 
Saatat kokea negatiivisia tunteita sairautesi vuoksi. Nämä ovat luonnollisia tuntemuksia 

elämäntilanteessasi. Muista kuitenkin, että sairaus on vain yksi osa sinua, eikä se määrittele 

elämääsi. On merkityksellistä, että elämässäsi on ihmisiä, joille voit puhua asioistasi.  

Muiden ihmisten kanssa oleminen voi mietityttää IBD:n takia. Joskus IBD saat-taa aiheuttaa 

kiusallisia tilanteita ja oireet saattavat tuntua häiritseviltä. Näistä tilanteista saatat selvitä 

helpommalla, jos lähimmät ystäväsi tietävät sairaudestasi ja sen aiheuttamista oireista. 

Saatat kohdata ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sairauttasi. Usein tällöin on kyse 

tietämättömyydestä. He saattavat käyttäytyä ajattelemattomasti sinua kohtaan. Pidä 

mielessä, ettei sairautta tarvitse hävetä millään tavalla. Jos esimerkiksi kiusaamista ilmenee, 

kannattaa rohkeasti kertoa siitä opettajalle tai vanhemmille.  

 

8. Et ole yksin sairautesi kanssa 
 

Suomessa IBD:tä sairastaa arviolta 50 000 ihmistä. Noin 2 000 ihmistä sairas-tuu vuosittain. 

Koska nämä sairaudet eivät näy päällepäin, et voi tietää, kuka sairastaa ja kuka ei. 

Elämässäsi saattaa jo olla ihmisiä, jotka sairastavat IBD:tä. Sinustakaan ei voi nähdä 

päällepäin, että sairastat IBD:tä. Sinulle saattaa tulla tarve keskustella ihmisten kanssa, jotka 

käyvät elämässään samoja asioita läpi kuin sinä. Nykyään IBD:stä puhutaan yhä 

avoimemmin. Crohn ja Colitis ry:llä on tarjolla monipuolisesti vertaistukitoimintaa. Voit ottaa 

osaa 13-17-vuotiaille suunnattujen IBD-Ninjojen toimintaan, jossa pääset vaikuttamaan itse 
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toiminnan sisältöön. Vertaistukea voit saada myös yhdistyksen nettisivujen 

keskustelupalstoilta, chatissä, sekä Facebookin ryhmistä. Crohn ja Colitis ry järjestää myös 

sopeutumisvalmennuskursseja, joiden tarkoituksena on auttaa IBD:tä sairastavaa 

sopeutumaan elämään sairauden kanssa ja tarjota vertaistukea. Voit osallistua 

sopeutumisvalmennuskursseilla myös perheesi kanssa. 

 


