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OIRE
Tulehduksellisten suolistosairauksien yleisimmät oireet ovat ripuli ja vatsakivut. 

Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Tulehduksellisten suolistosairauksien yleisimmät oireet ovat

• ripuli ja verinen uloste

• vatsakivut

Haavaisessa koliitissa ripuliuloste on veristä tai verislimaista. Vatsakipua 
esiintyy yleensä Crohnin taudissa ja vaikeassa haavaisessa koliitissa. 

Yleisoireet

Vaikeassa taudissa voi esiintyä yleisoireita, joihin lukeutuvat muun muassa:

• kuume 

• laihtuminen

• ruokahaluttomuus

• väsymys

Suoliston ulkopuoliset oireet

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla voi olla myös suoliston 
ulkopuolisia oireita ja löydöksiä: nivelkipuja ja nivelten tulehduksia, silmien 
tulehduksia, kyhmyruusutautia, maksa-arvojen nousua (hepatiitti) tai 
sappiteiden tulehduksia. 

Lisätietoa

Lue lisää IBD:n oireista Terveyskylän Vatsatalon sivuilta. 

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/milloin-hakeutua-tutkimuksiin-ja-hoitoon
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Jos esitietosi, oireesi ja laboratoriotutkimustesi tulokset sopivat tulehdukselliseen suolistosairauteen, sinut tavannut lääkäri 
tekee lähetteen gastroenterologian poliklinikalle.

Tulehduksellisen suolistosairauden diagnoosi vaatii aina 
tähystystutkimuksen tai muita kuvantamistutkimuksia. Yleisimmin näitä 
tutkimuksia tehdään erikoissairaanhoidon vastaanotoilla (TYKS, Loimaan 
sairaala, Salon sairaala, Turun kaupunginsairaala, Turunmaan sairaala, 
Vakka-Suomen sairaala).

Lähetteen tekevä lääkäri määrittelee lähetteelle kiireellisyyden, joka riippuu 
oireittesi voimakkuudesta ja tutkimuslöydöksistä. Lähete vastaanotetaan 
ja käsitellään Tyks:n vatsatautien poliklinikalla. Sinulle annetaan 
vastaanottoaika tai aika paksusuolen tähystystutkimukseen lähetteeseesi 
kirjattujen tietojen perusteella. 

Saat tiedon vatsatautien (gastroenterologian) poliklinikan lääkärin 
vastaanoton ajasta ja paikasta yleensä kirjeitse. Sinulle voidaan myös 
soittaa, jos vastaanotto on tulossa pikaisesti. 

Mitä ovat kiireelliset ja kiireettömät lähetteet?

Yleisenä periaatteena on, että kaikkein hankalimmista oireista kärsivät 
otetaan tutkimuksiin ensimmäisinä. Vaikeiden oireiden ollessa kyseessä 
tutkimusaika pyritään järjestämään viikon kuluessa. Lievemmistä oireista 
kärsiville tutkimusaika tulee tarjota viimeistään kolmen kuukauden päästä. 
Yleensä odotusaika on joitakin viikkoja. 

Kiireellinen tai päivystyksellinen lähete tehdään yleensä silloin, jos oireesi 
ovat vaikeat. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa ripulia tai veriripulia yli 6 

kertaa vuorokaudessa, kuumetta, laihtumista ja yleiskunnon heikkenemistä. 
Laboratoriokokeissa huomataan tällöin yleensä anemia eli matala veren 
hemoglobiiniarvo ja matala veren valkuaisainepitoisuus (albumiini), sekä 
korkea tulehdusarvo verikokeessa (CRP tai lasko) tai korkea suoliston 
tulehdusmerkkiaine kalprotektiinin pitoisuus ulostenäytteessä.

Useimmissa tapauksissa lähete on kiireetön. Tällöin oireesi ovat edellä 
lueteltuja lievempiä, eikä sinulla ole niin sanottuja yleisoireita (kuumetta ja 
yleiskunnon laskua). 

Jos sinulle on jo tehty paksusuolen tähystys terveysasemalla tai yksityisellä 
lääkäriasemalla, tähystyksen löydökset otetaan huomioon lähetteen 
kiireellisyyttä määritettäessä. 

Lisätietoa

Lue lisää IBD:n toteamiseen liittyvistä tutkimuksista Terveyskylän Vatsatalon  
sivuilta. 

KUTSU ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTAANOTOLLE

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-todetaan
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-todetaan
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Vatsaoireiden selvittely voi alkaa yleislääkärin vastaanotolta terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa, 
opiskelijaterveydenhuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla. 

Tyypillisiä lääkärin kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Miten pitkään oireita on jatkunut?

• Ovatko oireet muuttuneet tai pahentuneet?

• Kuinka monta ulostamiskertaa sinulla on vuorokaudessa?

• Onko kenelläkään sukulaisellasi samanlaisia oireita tai todettuja 
suolistosairauksia?

• Onko painosi muuttunut viime kuukausien aikana? Oletko kuumeillut?

• Onko ulosteen seassa ollut verta, tai oletko huomannut että ulosteesi 
olisi ollut tummaa tai mustaa? 

• Onko suolen toiminnassa tapahtunut muutoksia viime aikoina?

Vastaanotolla saat lähetteen laboratoriotutkimuksiin, ja lisäksi lääkäri 
tunnustelee vatsaa ja peräsuolta. Vastaanotolla sovitaan lääkärin 
kanssa myös siitä, miten saat vastaukset ja kuinka kiire on hakeutua 
laboratoriotutkimuksiin. 

Tutkimustulosten perusteella lääkäri arvioi, onko aihetta jatkaa 
tutkimuksia esimerkiksi tähystystutkimuksilla. Oireittesi vakavuus 
ja laboratoriokokeiden tutkimustulokset vaikuttavat tähystyksen ja 
mahdollisten muiden lisätutkimusten kiireellisyyteen.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TERVEYSKESKUKSESSA, TYÖTERVEYSHUOLLOSSA  
TAI YKSITYISELLÄ LÄÄKÄRIASEMALLA
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Joskus oireet alkavat tai hankaloituvat äkisti. Silloin vatsaoireiden selvittely voi alkaa ajanvarausvastaanoton sijaan 
päivystyksestä. 

Milloin minun pitää hakeutua päivystykseen?

Päivystykseen tulee hakeutua, jos kärsii vaikeista vatsaoireista. Vaikeilla 
oireilla tarkoitetaan ripulia tai veriripulia yli 6 kertaa vuorokaudessa ja 
tähän mahdollisesti liittyvää kuumetta, laihtumista, vatsakivun pahenemista 
sekä yleiskunnon heikkenemistä. 

Päivystyskäynnin tavoitteena on selvittää, mistä oireet johtuvat, ja arvioida, 
tarvitsetko sairaalahoitoa. 

Mistä vatsaoireet voivat johtua? 

Jos sinulla on jo todettu tulehduksellinen suolistosairaus, ja oireesi sopivat 
taudin pahenemisvaiheeseen, nykyistä lääkehoitoasi voidaan tehostaa. 
Tavallisimmin aloitetaan kortisonikuuri. 

Joskus voimakkaat vatsaoireet voivat johtua myös mikrobin aiheuttamasta 
suoliston tulehduksesta. Jos sinulla todetaan tällainen tulehdus, tai siitä on 
vahva epäily, aloitetaan hoidoksi antibioottikuuri.

Jos sinulla ei ole aiemmin todettu IBD:tä, mutta tutkimuksissa havaitaan 
tulehdukselliseen suolistosairauteen sopivia löydöksiä, sinut ohjataan 
lisätutkimuksiin diagnoosin varmistamiseksi. 

Päivystyksessä voidaan oireiden selvittelyn osana ottaa verikokeita. 
Sairaalan päivystyksessä voidaan tehdä röntgentutkimuksia, kuten vatsan 
tietokonetomografiatutkimus. 

Mihin päivystykseen menen?

Voit hakeutua lähimmän terveyskeskuksesi päivystykseen tai suoraan 
erikoissairaanhoidon päivystykseen, jos sinua on ohjeistettu toimimaan 
niin. Alla olevista linkeistä löydät lisää tietoa ja ohjeita päivystykseen 
hakeutumisesta.

• Arvioi hoitosi kiireellisyys VSSHP:n sivuilta löytyvän työkalun avulla.

• Tutustu Turun terveysasemien päivystyksiin.

• Tutustu Turun alueen yhteispäivystykseen.

• Lue Terveyskylän Päivystystalon sivuilta yleisiä ohjeita ja vinkkejä 
päivystykseen hakeutumisesta. 

PÄIVYSTYS

http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/arvioi-kiireellisyys/Sivut/default.aspx
http://www.turku.fi/terveysasemat
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/turku-paivystys.aspx
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Vatsaoireiden selvittelyyn kuuluu alkuvaiheessa verikokeita ja ulostenäytteitä. 

IBD:tä epäiltäessä otetuissa verinäytteissä saatetaan huomata anemia 
eli matala veren hemoglobiiniarvo ja matala veren valkuaisainepitoisuus 
(albumiini) sekä korkea tulehdusarvo (CRP tai lasko).

Ulostetutkimuksista tyypillisin on ulosteen kalprotektiinin mittaus. Koholla 
oleva kalprotektiiniarvo viittaa yleensä tulehdukselliseen suolistosairauteen 
(IBD), joskaan normaali tulos ei aina riitä poissulkemaan tulehduksellisen 
suolistosairauden mahdollisuutta. Myös eräät muut maha-suolikanavan 
tulehdukset saattavat nostaa kalprotektiiniarvoa. 

Lisätietoa

Lue Terveyskylän Vatsatalon sivuilta lisää ulosteen 
kalprotektiinitutkimuksesta sekä muista IBD:n toteamiseen liittyvistä 
laboratoriotutkimuksista. 

TUTKIMUKSET: VERIKOKEET JA ULOSTENÄYTE

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/tutkimukset/ulosteen-kalprotektiini
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/tutkimukset/ulosteen-kalprotektiini
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-todetaan
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-todetaan
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellinen suolistosairaus todetaan yleisimmin paksunsuolen tähystystutkimuksella eli kolonoskopialla. Lisäksi 
otetaan tarvittaessa vatsatautien poliklinikan ohjeistamat täydentävät verikokeet ja ulostenäytteet. 

Tulehduksellinen suolistosairaus todetaan yleisimmin paksunsuolen 
tähystystutkimuksella eli kolonoskopialla. Se suoritetaan yleensä 
gastroenterologian poliklinikalla sisätautilääkärin toimesta. Myös 
jotkin yksityiset lääkäriasemat ja jotkin terveyskeskukset tekevät 
tähystystutkimuksia. 

Paksusuolen tähystystutkimukseen kuuluu oleellisena osana suoliston 
tyhjentäminen ennen tutkimusta. Tämä tehdään ulostuslääkkeillä kotona 
erikseen annettavien ohjeiden mukaan. Tähystystutkimuksen onnistumisen 
edellytys on hyvin tyhjentynyt paksusuoli. Lue lisää suolen onnistuneesta 
tyhjennyksestä tästä polun lisätietoartikkelista. 

Esilääkitys

Paksusuolen tähystystutkimus voi tuottaa jonkin verran kipua tai 
epämiellyttävää tunnetta. Siksi ennen toimenpidettä voit halutessasi saada 
rauhoittavan esilääkityksen ja tutkimuksen aikana kipulääkettä. Molemmat 
lääkkeet annetaan suonensisäisesti. Lääkkeen antamisesta ja annoksesta 
päättää viime kädessä lääkäri. 

Vaihtoehtona suonensisäiselle lääkitykselle on ilokaasu. Sen vaikutus 
katoaa nopeasti toimenpiteen jälkeen, eikä toimenpiteen jälkeen tarvitse 
jäädä odottelemaan lääkkeen vaikutuksen lakkaamista. 

Muut tutkimusmenetelmät

Vatsan aluetta voidaan tutkia myös muilla menetelmillä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi suoliston tietokonetomografiakuvaus (TT-kuvaus), 
vatsan magneettikuvaus (MRI) tai kapselikamerakuvaus, jossa niellään 
pieni kamera, joka matkaa suoliston läpi. Näitä tutkimuksia tehdään 
pääasiassa silloin, kun epäillään Crohnin tautia (yksi tulehduksillista 
suolistosairauksista). 

Lisätietoa

Katso esittelyvideo paksusuolen tähystyksestä ja lue tutkimuksesta 
tarkemmin.

Crohn ja Colitis ry: Ohjeita suoliston tyhjennykseen ja tietoa tähystyksen 
tekemisestä.

TÄHYSTYS JA TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/tutkimukset 
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/tutkimukset 
https://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/tyhjennysohje-tahystysta-varten/ 
https://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/tyhjennysohje-tahystysta-varten/ 
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Jos hankalat vatsaoireet tekevät kotona pärjäämisen mahdottomaksi, potilas voidaan joutua ohjaamaan päivystyksestä 
sairaalaosastolle hoitoon. 

Osastolta käsin tehdään yleensä lisää tutkimuksia, joilla pyritään 
selvittämään oireita aiheuttavan suolistosairauden laatu, jos se ei ole jo 
ennestään tiedossa. 

Osastolla tehtäviä tutkimuksia ovat esimerkiksi laboratoriokokeet ja 
ulostenäytteet, tähystystutkimukset ja tietokonetomografiakuvaukset. 

Keitä osastolla on töissä?

Sairaalaosastolla on töissä sairaanhoitajia ja lääkäreitä sekä muuta 
henkilökuntaa. Läheiset saavat yleensä vierailla luonasi sairaalaosastolla. 
Tarkemmista vierailuajoista kannattaa kysyä osaston henkilökunnalta. 
Jos sinulla on käytössä lääkkeitä muiden sairauksien hoitoon, ne otetaan 
osastolla yleensä normaaliin tapaan. 

Miten pitkään olen osastolla?

Sairaalaosastolla vietetty aika riippuu siitä, miten nopeasti hoito alkaa 
tehota. Jos oireet lievittyvät lääkityksen myötä nopeasti, riittää usein 
muutaman päivän hoito. Jos suonensisäinen kortisonihoito ei tehoa 
riittävästi, aloitetaan suonensisäinen biologinen lääkehoito. Tällöin 
hoitoaika on yleensä 1-2 viikkoa. Osastohoidon päättyessä hoitosi jatkuu 
käynteinä vatsatautien poliklinikalla Tyks:ssa tai lähisairaaloiden vastaavilla 
poliklinikoilla.

 
 

Tarkoittaako osastohoito aina leikkausta?

Jos vaste lääkkeille on huono ja oireet vaikeat, IBD:a voidaan joutua 
hoitamaan leikkauksella. Silloin kokonaishoitoaika on yleensä useita 
viikkoja. Vain pieni osa osastohoitoon joutuvista tarvitsee leikkaushoitoa. 
Vain vaikea, lääkehoidolle vastaamaton koliitti eli paksusuolen tulehdus tai 
komplisoitunut Crohnin tauti ovat aiheita leikkaushoitoon. 

Lisätietoa

Lue lisää sairaalahoidosta VSSHP:ssa.

Lue lisää IBD:n leikkaushoidosta.

OSASTOHOITO

http://www.vsshp.fi/fi/potilaille-ja-laheisille/Sivut/default.aspx
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Gastroenterologi on vatsan alueen sairauksiin erikoistunut sisätautilääkäri. 

Tulehduksellisen suolistosairauden diagnoosi tehdään oireisiisi ja 
tähystyksessä otettuihin koepaloihin ja kuviin perustuen. 

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Gastroenterologin tehtävänä on asettaa tulehduksellisen suolistosairauden 
diagnoosi ja löytää taudin hoitoon sopiva lääkitys, jolla oireet pysyvän 
mahdollisimman hyvin hallinnassa. 

Vastaanotolla lääkäri tekee sinulle myös hoitosuunnitelman ja kirjaa sen 
potilaskertomukseen. Hoitosuunnitelmasi kirjoitetaan esimerkiksi se, millä 
tavoin lääkehoidon tehoa seurataan. Lääkäri voi esimerkiksi sopia kanssasi 
soittoajasta, jolloin lääkäri soittaa ja tiedustelee lääkkeen tehosta. 

Lääkäri saattaa myös ehdottaa lisää tutkimuksia, joiden avulla diagnoosia 
voidaan tarvittaessa tarkentaa. 

Haavainen koliitti ja Crohnin tauti

Yleisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet ovat haavainen paksusuolen 
tulehdus (haavainen koliitti) ja Crohnin tauti.

Haavainen koliitti rajoittuu perä- ja paksunsuolen limakalvoon. Sen oireena 
on yleisimmin verinen ripuli. Vaikeassa ja laajassa taudissa voi esiintyä 
kuumetta, laihtumista ja ruokahaluttomuutta. 

Crohnin tauti vaikuttaa tyypillisesti paksunsuolen ja ohutsuolen 
liitoskohtaan (oikealla alavatsalla) tai peräaukon seutuun. Periaatteessa 
Crohnin tauti voi kuitenkin ilmetä mihin hyvänsä suun ja peräaukon 
välillä (ruoansulatuskanava). Tulehdus voi ulottua koko suolen seinämän 
läpi ja aiheuttaa muutoksia vatsaonteloon ja sen elimiin (esimerkiksi 
märkäpesäkkeet ja fistelit eli kudoksen läpi ”porautuneet” tunnelit) tai iholle 
(esimerkiksi peräaukon lähellä oleva fisteli).

IBD:a sairastavilla voi olla myös suoliston ulkopuolisia oireita ja löydöksiä: 
nivelkipuja ja nivelten tulehduksia, silmien tulehduksia, kyhmyruusutautia, 
maksa-arvojen nousua tai sappiteiden tulehduksia. 

Lisätietoa

Lue lisää tulehduksellisista suolistosairauksista Crohn ja colitis ry:n sivuilta:

Crohnin tauti

Colitis ulcerosa eli haavainen koliitti

Terveyskylän Vatsatalo: tulehdukselliset suolistosairaudet

ENSIKÄYNTI  GASTROENTEROLOGIN  
VASTAANOTOLLA JA HOIDON ALOITUS

https://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/crohnin-tauti
https://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/colitis-ulcerosa
http://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd 
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

IBD-hoitajan vastaanotolla saat paljon tietoa tulehduksellisesta suolistosairaudestasi. 

Vatsatautien poliklinikalla hoitoosi osallistuu lääkärin lisäksi IBD-hoitaja. 
Erityisesti tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja niiden hoitoon erikoistunut 
sairaanhoitaja antaa sinulle pajon tietoa sairaudestasi ja sen vaikutuksista 
elämään ja hyvinvointiisi.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Vastaanotolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

• Käydään läpi ja selvennetään diagnoosiasi ja lääkityksestäsi

• Ravitsemus IBD:ssä

• Mitä tehdä taudin pahenemisvaiheen yhteydessä, eli koska tulee ottaa 
yhteyttä ja minne

• IBD ja elämänhallinta

• Vertaistuki ja potilasyhdistykset osana IBD:n hoitoa

• Rokotteet ja IBD

• Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ja sairauden periytyvyys

• Asevelvollisuus ja IBD

Lisäksi kerrataan, miten hoitosi jatkuu ja milloin seuraavat 
laboratoriokokeet tai tähystystutkimukset on syytä tehdä. 

Mitä vastaanotolla kysytään?

IBD-hoitaja kysyy sinulta vastaanotolla muun muassa seuraavia asioita:

• Minkälainen vointisi on?

• Minkälaisia tunteita sairauteesi liittyy?

• Onko lääkityksen käytössä ilmaantunut ongelmia?

• Oletko saanut jo B-todistuksen lääkkeiden erityiskorvattavuuden 
hakemuksen liitteeksi?

• Mitä rokotuksia olet saanut elämäsi aikana? Milloin kävit viimeksi 
hammaslääkärissä? Milloin sinulle on tehty edellisen kerran 
gynekologinen tutkimus? 

• Oletko sairastanut vesirokon?

• Kuinka pitkä olet ja kuinka paljon painat?

• Tupakoitko tai käytätkö alkoholia tai muita päihteitä?

Lisätietoa

Tutustu IBD-hoitajan palstaan Reunapaikka.fi-sivustolla. 

IBD-HOITAJAN ALKUINFO

https://reunapaikka.fi/kirjoitukset/ibd-hoitajan-palsta/
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellisen suolistosairauden hoidon seurantakäynnillä erikoissairaanhoidon lääkärin tehtävänä on arvioida, onko 
nykyinen hoitosi riittävä. Tarvittaessa lääkehoitoasi voidaan tehostaa.

Erikoissairaanhoidon seurantakäynneillä arvioidaan, onko IBD hallinnassa 
eli remissiossa käytössäsi olevilla lääkityksillä. Arvio tehdään kuvaamiesi 
oireiden sekä verikokeiden ja tähystystutkimusten tulosten perusteella. 

Ennen seurantakäynnin vastaanottoa sinua pyydetään yleensä käymään 
laboratoriossa antamassa verinäyte ja ulostenäyte. Tuloksia käydään 
läpi vastaanotolla. Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa suositella sinulle 
tähystystutkimusta hoidon tehon seuraamiseksi. 

Vastaanotolla lääkärin tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Minkälainen yleisvointisi on ollut?

• Minkälaisia vatsaoireita sinulla on ollut?

• Ovatko lääkkeet mielestäsi sopineet sinulle hyvin?

• Oletko sinulla ollut lääkityksestä johtuvia haittavaikutuksia, kuten 
hankalia infektioita?

Jos tulehduksellinen suolistosairautesi on pysynyt pitempään oireettomana 
ja verikoetuloksissasi ei ole esiintynyt poikkeamia, riittää yleensä että 
seurantakokeiden tulokset kerrotaan puhelimitse. Samalla kysytään 
voinnistasi. 

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin IBD:n seurantaan Terveyskylän Vatsatalon sivuilla. 

SEURANTA JA HOIDON TEHON ARVIO

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-t%C3%A4-hoidetaan-ja-seurataan
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Biologiset lääkkeet 
annetaan yleensä 
suonensisäisinä 
infuusioina tai pistoksina 
ihon alle. Käytössä ovat 
infliksimabi ja sen 
biosimilaarit, 
adalimumabi ja sen 
biosimilaarit, golilumabi, 
vedolitsumabi ja 
ustekinumabi. 
Tofasitinibia voidaan 
käyttää suun kautta 
tabletteina. 

Hankalaa haavaista 
koliittia tai Crohnin taudin 
komplikaatioita voidaan 
joutua hoitamaan 
leikkauksin. 

Suun kautta otettavia 
lääkkeitä ovat 
atsatiopriini (tabletti), 
6-merkaptopuriini 
(tabletti) ja 
metotreksaatti (tabletti). 
Crohnin tautia 
sairastavilla 
metotreksaatti 
annetaan injektiona 
ihon alle. 

Suun kautta otettavia 
lääkkeitä ovat 5-ASA-
valmisteet (tabletit, 
rakeet, peräruiskeet ja 
peräpuikot). Salatsosulfa-
pyridiinitabletteja voidaan 
käyttää, jos IBD:een liittyy 
niveloireita. Kortikosteroi-
dilääkkeitä, kuten 
prednisolonia ja  
budesonidia voidaan 
käyttää säännöllisessä 
hoidossa tai pahenemis-
vaiheiden yhteydessä 
kuureina. 

Biologiset lääkkeet

Leikkaushoito 

Atsatiopriini, 
6- merkaptopuriini ja 
metotreksaatti

5-ASA, salatsosulfapyri-
diini ja kortikosteroidit

Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoidon tavoitteena on oireettomuus, suolen limakalvon paraneminen ja taudin 
aiheuttamien komplikaatioiden ehkäisy.

IBD:n lääkehoito
Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat 
pitkäaikaisia sairauksia, joissa taudin 
kulku ja vaikeusaste vaihtelevat ajan 
kuluessa. Lääkehoito tulehduksellisissa 
suolistosairauksissa on pitkäaikainen tai 
pysyvä. 

Lääkehoitoa tehostetaan asteittain

Lähes kaikille paksusuolen tulehdusta 
sairastaville aloitetaan 5-ASA-valmiste ja 
kortisoni. Jos oireitasi ei näillä lääkkeillä saada 
riittävän hyvin hallintaan, voidaan seuraavaksi 
aloittaa immuunijärjestelmään vaikuttava 
lääke, kuten atsatiopriini, 6-merkaptopuriini tai 
metotreksaatti. Tarvittaessa voidaan aloittaa 
myös biologinen lääke. 

Jos hoidossasi käytetään ihon alle 
pistettäviä lääkkeitä (biologiset lääkkeet tai 
metotreksaatti), sinut opetetaan pistämään 
lääke itse. Suonensisäisesti annosteltavat 
lääkkeet annetaan päiväsairaalassa.

HOITO JA LÄÄKITYS

Kuva: IBD:n hoidon portaat
IBD:n hoitoa tehostetaan 
yleensä portaittain.
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoidon tavoitteena on oireettomuus, suolen limakalvon paraneminen ja taudin 
aiheuttamien komplikaatioiden ehkäisy.

Taudin pahenemisvaiheissa joudutaan lisäämään lääkeannoksia ja joskus 
aloittamaan uusia lääkkeitä. Yleensä pahenemisvaiheessa aloitetaan 
kortisonikuuri, joka on aina määräaikainen. 

Antibiootteja käytetään vain, jos todetaan tai vahvasti epäillään bakteerin 
aiheuttamaa tulehdusta. 

Lääkehoidon keventäminen

Lääkehoitoa voidaan keventää (annoksia pienennetään tai lopetetaan lääke 
kokonaan), jos IBD on ollut pitkään oireeton. 

Lääkeannosten pienentämisestä tai lääkkeen lopetuksesta päätetään 
lääkärin vastaanotolla. Yleensä ennen biologisen tai immuunijärjestelmään 
vaikuttavan lääkkeen lopetusta tehdään suoliston tähystystutkimus ja 
otetaan laboratoriokokeet, joilla varmistetaan niin sanottu IBD:n täysi 
hallinta eli syvä remissio. Lääke saatetaan joutua lopettamaan myös siinä 
tapauksessa, että se aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten infektioita.

IBD:n hoidossa käytettävät lääkkeet ovat erityiskorvattavia. Lääkekulut 
riippuvat taudin vaikeusasteesta ja kuinka paljon lääkkeitä tarvitaan IBD:n 
rauhoittamiseksi. Itse pistettävät biologiset lääkkeet ovat hintavia, ja 
siksi niin sanottu omavastuuosuus (572 € vuonna 2019) ylittyy yleensä jo 
kertaostoksesta. Tällöin loppuvuoden lääkkeet maksaa Kela.

Siirry artikkeliin “Sosiaalityöntekijä” ja lue lisää lääkehoidon hinnasta.

IBD:n leikkaushoito
Hankalia tulehduksellisia suolistosairauksia voidaan hoitaa myös 
leikkauksella. 

Haavaisen paksusuolentulehduksen leikkaushoito

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavista 5–10 % leikataan 10 vuoden 
kuluessa diagnoosista. Kokonaisuudessaan 30 % diagnoosin saaneista 
joutuu leikkaushoitoon (lähde: Crohn ja Colitis ry). 

Yleisin leikkauksen aihe on lääkehoidolle reagoimaton ja jatkuvasti  
vaikeutuva tauti. Usein toistuva äkillinen ulostamisen tarve ja muut 
voimakkaat oireet voivat laskea elämänlaatua merkittävästi, ja jos 
näitä ei lääkityksen keinoin saada kuriin, voi leikkaus helpottaa oireita. 
Myös pitkäaikainen kortisonin käytön tarve ja muut lääkehoidon 
haittavaikutukset voivat joskus olla aihe leikkaushoidolle.

Mitä tarkoittaa IPAA-leikkaus?

IPAA-leikkaus (Ileal Pouch Anal Anastomosis) on yksi yleisimmistä haavaisen 
paksusuolen tulehduksen leikkaushoidossa tehtävistä leikkauksista. 

Toimenpide koostuu muutamasta eriaikaisesta vaiheesta, joiden 
aikana paksu- ja peräsuoli poistetaan, ja ohutsuolen loppuosasta 
eli sykkyräsuolesta (ileum) muodostetaan säiliö, joka yhdistetään 
peräsuolikanavaan. Säiliö on yleensä J-kirjaimen muotoinen, ja yleensä 

HOITO JA LÄÄKITYS
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoidon tavoitteena on oireettomuus, suolen limakalvon paraneminen ja taudin 
aiheuttamien komplikaatioiden ehkäisy.

puhutaan J-pussista. Leikkauksessa säilytetään peräaukko ja sen 
sulkijalihakset. IPAA-leikkauksen edellytyksenä on hyvä peräaukon 
sulkijalihasten toiminta.

Leikkauksen kaikkien vaiheiden valmistuttua tuloksena on siis 
keinotekoinen peräsuoli, joten ohutsuolierite poistuu “luonnollista reittiä”. 
Ennen valmistumista potilaalla on usein väliaikainen avanne.

Chronin taudin leikkaushoito

Crohnin tautiin sairastuvista 25 % leikataan viiden vuoden kuluessa ja 
puolet leikataan 20 vuoden aikana. Leikatuista potilaista noin puolet joutuu  
uusintaleikkaukseen (lähde: Crohn ja Colitis ry).

Crohnin taudin leikkaushoidossa periaatteena on aina, että ainoastaan 
suolen tulehtunut osa poistetaan ja mahdollisimman suuri osa suolta 
säilytetään. Suolenpäät liitetään lähes aina yhteen, jolloin avannetta ei 
yleensä tarvita. Jos kuitenkin peräsuoli joudutaan poistamaan, on avanne 
välttämätön. Crohnin taudin leikkaushoitoa tehdään myös vatsaontelon 
tähystystekniikalla eli laparoskooppisesti. 

Leikkaus voi tulla ajankohtaiseksi, jos

• ilmenee suoliahtauma, jonka oireena on usein aterioinnin jälkeisiä 
koliikkimaisia vatsakipuja ja laihtumista, sekä pahimmassa 
tapauksessa suolitukosoireita eli kovia vatsakipuja ja oksentelua

• kehittyy vatsaontelon märkäinen tulehdus, jonka oireena yleensä 
esiintyy jatkuvia vatsakipuja ja kuumetta. Osalla potilaista 
märkäkertymä poistetaan dreenin avulla, ja osalla joudutaan 
poistamaan osa suolesta.

• kehittyy märkäpaiseita tai fisteleitä. Fisteli on  
kapea putkimainen käytävä suolen seinämästä iholle tai toiseen 
elimeen. Fistelin kautta suolensisältöä tai märkäeritettä voi päästä 
kulkeutumaan esimerkiksi iholle.

IBD:n leikkaushoidon hyödyt ja haitat

Haavaisen paksusuolentulehduksen oireet paranevat leikkauksessa 
pysyvästi, kun paksusuoli ja peräsuolen sairas limakalvo poistetaan 
kokonaan. Crohnin taudissa sen sijaan kirurgialla hoidetaan vain 
komplikaatioita, ja taudin uusiutuminen leikkauksen jälkeen on tavallista. 

Leikkaushoito suunnitellaan yksilöllisesti ja sen toteutukseen vaikuttaa 
ratkaisevasti potilaan oma mielipide.

Leikkaushoidolla haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa on yleensä 
hyvä tulos: elämänlaatu paranee ja päästään eroon lääkehoidoista. Terveet 
elämäntavat ja hyvä ravitsemustila edistävät leikkauksesta toipumista. 
Tupakoinnin lopettaminen pienentää komplikaatioiden riskiä haavan ja 
suolisaumojen paranemisessa. 

HOITO JA LÄÄKITYS
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoidon tavoitteena on oireettomuus, suolen limakalvon paraneminen ja taudin 
aiheuttamien komplikaatioiden ehkäisy.

Elämäntavat hoidon tukena
Elämäntavat ovat tärkeä osa IBD:n omahoitoa. Normaalit terveellisen 
ruokavalion periaatteet sopivat myös IBD:n hoitoon. Tupakoinnin tiedetään 
lisäävän Crohnin taudin riskiä ja vaikeuttavan taudin kulkua. 

Siirry tästä artikkeliin “IBD ja elämäntavat”. 

Lue lisää tulehduksellisten suolistosairauksien hoidosta:

Crohn ja colitis ry: Crohnin taudin lääkehoito

Crohn ja colitis ry: Colitis ulcerosan eli haavaisen koliitin lääkehoito 

Terveyskylän Vatsatalon IBD-sivut 

Reunapaikka

Pysyremissiossa.fi

Finnilco

Suomen avannehoitajat ry

Lue myös artikkeli tiettyihin IBD:n lääkehoitoihin liittyvästä auringon UV-
valolta suojautumisesta. 

HOITO JA LÄÄKITYS

http://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/crohnin-tauti/laakehoito/
http://crohnjacolitis.fi/tietoa-sairauksista/colitis-ulcerosa/laakehoito/
http://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd
https://reunapaikka.fi/
https://pysyremissiossa.fi/
http://finnilco.fi/
https://avannehoitajat.fi/
https://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ala-unohda-tata-aurinko-ja-iho/
https://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ala-unohda-tata-aurinko-ja-iho/
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon seuranta tarkoittaa terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla tapahtuvia, yleensä lääkärin 
seurantakäyntejä.

Kun tulehduksellinen suolistosairautesi on hallinnassa ja hoitosi 
vakiintunut, hoidon “aktiivivaiheesta” siirrytään taudin seurantaan. 
Yleisintä on, että seuranta toteutuu perusterveydenhuollossa eli 
terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Monet IBD:tä sairastavat 
käyvät kuitenkin säännöllisesti myös vastaanotolla vatsatautien 
poliklinikalla eli erikoissairaanhoidossa. Osalla koko seuranta toteutuu 
erikoissairaanhoidosta esimerkiksi tietynlaisen lääkityksen tai tavallista 
hankalamman taudin vuoksi. 

Seuranta perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon seuranta tarkoittaa terveyskeskuksessa tai 
yksityisellä lääkäriasemalla tapahtuvia, yleensä lääkärin seurantakäyntejä. 

Oireettomassa vaiheessa tapaat tai olet yhteydessä lääkäriin harvemmin 
kuin taudin ollessa aktiivinen. Tyypillinen seurantakäyntien väli on noin  
6-12 kuukautta. Lisäksi vointiasi saatetaan kysyä turvakoeseurannan 
tulosten ilmoittamisen yhteydessä. 

Taudin aktiivisuutta ja vointiasi seurataan oireettomankin jakson aikana, 
jotta hoitomotivaatiosi pysyy hyvänä ja mahdolliset taudin piilevään 
etenemiseen liittyvät merkit havaitaan ajoissa. 

Lääkehoitoasi voidaan keventää, jos tauti on ollut pitkään rauhallisessa 
vaiheessa. On kuitenkin tärkeää, että et itse tee muutoksia lääkitykseesi 
kysymättä ensin hoitotiimiltäsi. Lääkäri suunnittelee lääkityksen 
keventämisen aina yksilöllisesti.

Milloin minut kutsutaan vastaanotolle, ja milloin lääkäri vain soittaa?

Jos tautisi on oireettomassa vaiheessa, eikä sinulla ole mitään huolta 
taudistasi tai sen oireita, voidaan seurantakäynti hoitaa puhelimitse tai 
muulla etäyhteydellä. Oireisessa vaiheessa on tärkeää tulla vastaanotolla, 
jotta lääkäri voi tutkia sinut.

On tärkeää muistaa, että perusterveydenhuollossa huolehdit itse 
seurantakäyntien varaamisesta. Et siis saa kutsua vastaanotolle 
kuten ollessasi hoidossa vatsatautien poliklinikalla. 

Mitä seurantakäynnillä tapahtuu? 

Seurantakäynnillä sinulta kysellään vointiasi ja sitä, oletko pystynyt 
käyttämään lääkkeitä ohjeiden mukaan. Lisäksi tarkistetaan, että tarvittavat 
lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät turvakokeet on otettu.

Tyypillisiä lääkärin kysymyksiä seurantakäynnillä tai –soitolla ovat:

• Kuinka monta kertaa ulostat päivässä?

• Minkälainen ulosteen koostumus on, ja vaihteleeko se?

• Onko ulosteen seassa tai päällä verta?

• Onko yleiskuntosi ennallaan? 

LÄÄKÄRIN SEURANTAKÄYNNIT
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Oireettomassa vaiheessa IBD:n aktiivisuutta ja hoidon turvallisuutta seurataan säännöllisin laboratoriotutkimuksin. Näihin 
kuuluu hieman lääkityksestäsi riippuen veri-, virtsa- ja ulostenäytteitä. 

Miksi seurantakokeita tarvitaan?

Seurantakokeita tarvitaan lääkehoitosi tehon ja turvallisuuden seurantaan. 
Lääkityksestä mahdollisesti aiheutuvat lievät muutokset valkosolujen 
ja niiden alatyyppien määrässä saattavat aiheuttaa lisääntyneen riskin 
sairastua vakaviin tulehduksiin. Valkosolujen määrän muutoksia ei voi itse 
huomata oloaan tarkkailemalla. Lääkkeet saattavat lisäksi vaikuttaa maksan 
ja munuaisten toimintaan, ja nämäkin toimintahäiriöt ovat alkuvaiheessa 
oireettomia. Verikokeilla ja ulostenäytteillä seurataan myös lääkehoitosi 
tehoa ja riittävyyttä.

Tyypillisimpiin seurantakokeisiin kuuluvat verestä mitattava tulehdusarvo 
(CRP), verenkuva (muun muassa hemoglobiinin määrä, valkosolujen ja 
verihiutaleiden määrä ja valkosolujen eri tyyppien määrät), maksa-arvot 
(ALAT ja AFOS), veren valkuaisainepitoisuudet (albumiini ja prealbumiini) 
sekä munuaisarvo krea. Lisäksi seurataan ulostenäytteellä mitattavaa 
suoliston tulehdusmerkkiaine kalprotektiinia. 

Mistä tiedän, milloin menen seuraavan kerran laboratorioon?

Kun lääkäri aloittaa sinulle lääkityksen, saat samalla suunnitelman, 
jonka mukaan lääketurvakokeet otetaan. Useimmiten turvakokeita 
otetaan tiheämmin lääkityksen aloitusvaiheessa. Kun lääkityksesi on 
vakiintunut, turvakokeet otetaan 3-6kk välein hieman lääkityksestäsi 
ja terveydentilastasi riippuen. Lääkäri tekee laboratoriolähetteen 
turvakokeisiin lääkityksesi perusteella. 

Lääkäri tai hoitaja kertoo seurantakokeiden tulokset yleensä puhelimitse tai 
sähköisten palvelujen kautta. Tuloksesi näkyvät myös OmaKannassa. 

Mitkä lääkkeet vaativat seurantaa?

Käytännössä kaikki IBD:n hoitoon käytetyt lääkkeet vaativat säännöllistä 
verikoeseurantaa jota kutsutaan usein turvakoeseurannaksi. Seurannalla 
siis varmistetaan, että hoito on sinulle turvallista.

Lieväoireisessa taudissa usein käytetyt lääkkeet 5-ASA ja sulfasalatsiini 
tai paikallisesti annosteltavat kortisonilääkkeet vaativat seurantakokeet 
noin vuosittain. Hoidossasi saatetaan käyttää myös immuunijärjestelmään 
vaikuttavia lääkkeitä, jotka vaativat tiheämmin otettuja turvakokeita. 

Myös biologiset lääkkeet, joita annostellaan pistoksina muutaman viikon 
välein ihon alle tai tiputuksena suoneen, vaativat turvakoeseurannan. 
Biologisia lääkkeitä käyttävät ovat aina seurannassa erikoissairaanhoidossa. 

Turvakokeissa käyminen on tärkeää, jotta huomataan mahdollisesti 
sinulle sopimaton lääkitys ajoissa. Lisäksi turvakoeseurannassa voidaan jo 
etukäteen huomata, jos lääke ei olekaan tehokas sinulle, ja näin lääkärin on 
mahdollista löytää sopiva lääkitys nopeammin.

Muut seurantatutkimukset

Muita seurantatutkimuksia, kuten luuntiheysmittauksia, kannattaa 
tehdä, jos sairautesi on vaatinut useita pitkiä ja korkea-annoksisia 

IBD:N SEURANTAKOKEET

https://www.kanta.fi/omakanta
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Osa lääkehoidoista edellyttää vatsatautien poliklinikalla toteutuvaa seurantaa. Erityisesti näin toimitaan, jos käytössäsi on 
biologinen tai muu immuunijärjestelmään vaikuttava lääkitys. 

tablettikortisonihoitojaksoja. Luuntiheysmittauksella arvioidaan 
osteoporoosin eli luukadon ja sen lääkehoidon tarvetta. Papa-koeseuranta 
toteutuu pääasiassa normaalin seulontakäytännön puitteissa. 

Jos käytössäsi on immuunijärjestelmään vaikuttava tai biologinen lääke, on 
syytä käydä hammastarkastuksessa vuosittain. 

Tähystysseuranta

Tähystystutkimuksilla seurataan IBD:n aktiivisuutta ja etenemistä. 
Tähystyksillä on myös tärkeä rooli suolistosyövän seulonnassa. 
Pitkään jatkunut laaja-alainen IBD altistaa suolistosyöville, ja siksi 
tähystystutkimuksia tehdään säännöllisesti kun sairastumisesta on kulunut 
yli 10 vuotta. Mahdolliset solumuutokset nähdään tähystyksen aikana 
otettavista koepaloista. 

Lue lisää tähystystutkimuksista IBD:ssä artikkelista “Tähystys ja täydentävät 
tutkimukset”.

Lue lisää IBD:n seurantakokeista Terveyskylän Vatsatalon sivuilta. 

IBD:N SEURANTAKOKEET

https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/miten-ibd-t%C3%A4-hoidetaan-ja-seurataan/seuranta
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku: erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon seurantakäynneillä arvioidaan, onko IBD hallinnassa eli remissiossa käytössäsi olevilla lääkityksillä. 
Arvio tehdään kuvaamiesi oireiden sekä verikokeiden ja tähystystutkimusten tulosten perusteella. 

Kun tulehduksellinen suolistosairautesi on hallinnassa ja hoitosi 
vakiintunut, hoidon “aktiivivaiheesta” siirrytään taudin seurantaan. 
Yleisintä on, että seuranta toteutuu perusterveydenhuollossa eli 
terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Monet IBD:tä sairastavat 
käyvät kuitenkin säännöllisesti myös vastaanotolla vatsatautien 
poliklinikalla eli erikoissairaanhoidossa. Osalla koko seuranta toteutuu 
erikoissairaanhoidosta esimerkiksi tietynlaisen lääkityksen tai tavallista 
hankalamman taudin vuoksi. 

Vatsatautien poliklinikan lääkärin vastaanotto

Ennen seurantakäynnin vastaanottoa sinua pyydetään yleensä käymään 
laboratoriossa antamassa verinäyte ja ulostenäyte. Tuloksia käydään 
läpi vastaanotolla. Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa suositella sinulle 
tähystystutkimusta hoidon tehon seuraamiseksi. 

Vastaanotolla lääkärin tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Minkälainen yleisvointisi on ollut?

• Minkälaisia vatsaoireita sinulla on ollut?

• Ovatko lääkkeet mielestäsi sopineet sinulle hyvin?

• Onko sinulla ollut lääkityksestä johtuvia haittavaikutuksia, kuten 
hankalia tai toistuvia infektioita?

IBD-hoitajan seurantakäynti tai -soitto

IBD-hoitajan vastaanotto on osa vatsatautien poliklinikalla toteutuvaa 
hoidon seurantaa joko hoidon aktiivivaiheessa tai oireettomassa vaiheessa 
silloin, kun seurantasi tapahtuu vatsatautien poliklinikalla. 

Seurantakäynnillä tai seurantasoitolla IBD-hoitajan kanssa käsitellään muun 
muassa seuraavia asioita:

• Minkälainen vointisi on?

• IBD-hoitaja ilmoittaa sinulle seurantakokeiden tuloksia 

• IBD-hoitaja varmistaa jatkohoidon jatkuvuuden ja sen, että 
hoitosuunnitelmasi on sinulla tiedossa

• Voit myös esittää kysymyksiä ja kertoa hoidossasi kohtaamista 
ongelmista.

HOITOTIIMIN SEURANTAKÄYNNIT
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Useimmiten IBD:ssä oireettomat ja oireiset jaksot esiintyvät vaihtelevasti. IBD:n oireiden lisääntyessä rauhallisen vaiheen 
jälkeen puhutaan pahenemisvaiheesta. Sellaisen aikana saatat tarvita tehostettua lääkehoitoa ja seurantaa. 

Kuinka kauan oireita kannattaa seurata ennen yhteydenottoa omaan 
hoitotahooni?

Pahenemisvaiheessa oireet saattavat ilmaantua hyvin nopeasti, jopa 
vuorokauden kuluessa. Tavallisinta on oireiden ilmaantuminen tai 
hankaloituminen päivien tai viikkojen kuluessa. Pahenemisvaiheessa 
oireet ovat samoja kuin taudissa muutenkin: verislimaista tai veristä 
ripulia ja vatsakipua. Vaikeassa pahenemisvaiheessa voi niin ikään 
esiintyä yleisoireita, joihin lukeutuvat muun muassa kuume, laihtuminen, 
ruokahaluttomuus ja väsymys.

Hoitoon hakeutumisen kiireellisyys riippuu oireittesi hankaluudesta. Jos 
ripulia on kymmenkunta kerta päivässä ja siinä on jatkuvasti verta, ja 
sinulle on lisäksi ilmaantunut yleisoireita, on syytä mennä päivystykseen. 
Lievempiä oireita voi puolestaan seurata esimerkiksi viikonlopun yli ja ottaa 
arkena yhteyttä nykyiseen perusterveydenhuollon hoitotahoosi.

• Arvioi hoitosi kiireellisyys VSSHP:n sivuilta löytyvän työkalun avulla.

• Tutustu Turun terveysasemien päivystyksiin.

• Tutustu Turun alueen yhteispäivystykseen.

• Lue Terveyskylän Päivystystalon sivuilta yleisiä ohjeita ja vinkkejä 
päivystykseen hakeutumisesta. 

Pahenemisvaiheen hoito terveyskeskuksessa tai työterveydessä

IBD:n lieviä pahenemisvaiheita voidaan yleensä hoitaa terveyskeskuksessa 
tai työterveyshuollossa ilman, että hoitosi siirtyisi takaisin 
erikoissairaanhoidon poliklinikalle. Hoitosuunnitelmaasi saattaa 
olla kirjattuna ohjeita siitä, miten lääkehoitoa voidaan tehostaa 
pahenemisvaiheen osuessa kohdalle. Sinua hoitava lääkäri voi myös 
konsultoida vatsatautien poliklinikan lääkäriä siitä, miten lääkehoitoa 
kannattaisi tehostaa. 

Tavanomaisia keinoja pahenemisvaiheen lääkehoidon tehostamisessa 
on lisätä mahdollisesti käyttämäsi 5-ASA-lääkkeen annosta tai aloittaa 
määräaikainen kortisonikuuri. 

Jos kortisonikuureja joudutaan käyttämään toistuvasti eli yli kaksi kertaa 
vuoden aikana, on terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin yleensä 
syytä tehdä lähete erikoissairaanhoidon poliklinikalle, jotta säännöllisesti 
käyttämääsi lääkitystä voidaan tehostaa. 

Miten pahenemisvaiheita voi itse ehkäistä?

Ensisijaista on käyttää IBD:n hoitoon määrättyjä lääkkeitä ohjeiden 
mukaisesti ja huolehtia tarvittavista rokotuksista sekä säännöllisestä 
hammashoidosta. Viimeksi mainittu on tärkeää etenkin silloin, kun käytät 
biologista tai immuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkettä. 

TAUDIN AKTIVOITUMINEN ELI PAHENEMISVAIHE

http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/arvioi-kiireellisyys/Sivut/default.aspx
http://www.turku.fi/terveysasemat
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/turku-paivystys.aspx
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo


ALKUUN

Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Yhdistykset ja järjestöt

Crohn ja Colitis ry, valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta 
sairastavien sekä heidän läheistensä etujärjestö.

Pysy Remissiossa, tukea ja tietoa tulehduksellisista suolistosairauksista.

Finnilco ry, valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja 
anaali-inkontinenssipotilaille.

Muut tietolähteet

Terveyskylän Vatsatalo, luotettavaa tietoa vatsavaivoista ja käytännön 
keinoja niiden hoitoon.

Reunapaikka.fi, potilaalle tietoa tulehduksellisistä suolistosairauksista.

IBD-YHDISTYKSET

https://crohnjacolitis.fi 
https://crohnjacolitis.fi 
https://pysyremissiossa.fi/
https://pysyremissiossa.fi/
http://finnilco.fi/
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo
https://reunapaikka.fi/
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Hankalaa tai huonosti lääkehoitoon reagoivaa tulehduksellista 
suolistosairautta voidaan hoitaa myös leikkauksella. Osassa leikkauksista 
joudutaan tekemään väliaikainen tai pysyvä avanne. 

Lue lisää IBD:n leikkaushoidosta artikkelista “Hoito ja lääkitys”. 

Avannehoitaja on avannehoitotyön asiantuntija, jolta saat paljon lisätietoa 
elämästä avanteen kanssa. 

Joitakin yleisiä avanteeseen liittyviä kysymyksiä ja huolenaiheita:

• Voiko käydä suihkussa tai saunassa?

• Voinko palata työelämään avanteen kanssa?

• Voinko tulla raskaaksi avanteen kanssa?

• Voinko matkustella avanteen kanssa?

• Pelkään että pussi kahisee, löystyy tai haisee.

• Kehoni nolottaa minua avanteen vuoksi.

• Olen huolissani avanteesta kuuluvista äänistä.

• Pelkään, että avanteen kanssa on vaikea olla yötä pois kotoa.

• Pelkään tilani olevan taakka läheisilleni.

Avannehoitajan vinkit avanneleikatuille

“Vertaistukea kannattaa etsiä jo ennen avanneleikkausta. Tunnustele ja 
mieti, millaista tukea ja keskustelua kaipaat. Vertaistuen löytämiseksi saat 
apua avannehoitajalta ja yhdistyksista, kuten Finnilcosta. 

Avoimuus on hyväksi. Avannetta ei kannata piilotella  ja salailla. Juttele 
rohkeasti ystäviesi ja läheistesi kanssa. Näin avanteesta tulee arkipäivää ja 
normaalia myös heille.

Aktiivisuus parantaa oloa. Lähde leikkauksen jälkeen mahdollisimman pian 
tekemään niitä kivoja asioita, joita olet aina ennenkin tehnyt. Käy kaupassa, 
tapaa, ystäviä, aja autoa.

Henkisestä hyvinvoinnista ei tarvitse olla itsekseen vastuussa. Kenenkään 
ei tarvitse olla yksin, hae apua riittävän ajoissa. Avannehoitajalle voi myös 
puhua avoimesti tunteista, joita avanne herättää.”

Avanne ja seksi

Seksiä voi turvallisesti ja huoletta alkaa harrastamaan heti kun on toipunut 
avanneleikkauksesta fyysisesti. Monilla avanneleikkaus aiheuttaa kuitenkin 
fyysisten muutosten lisäksi muutoksia kehonkuvaan ja seksuaalisuuteen. 
Avanteen hyväksyminen ja eheän kehonkuvan muodostuminen sekä 
luottamus partneriin ja tieto ja kokemus avanteen kanssa elämisestä 
auttavat myös seksuaalisuuden löytämisessä. Kannattaa muistaa, että 
avanne ei ole sairaus, vaan sairauden jälkeistä elämää helpottava hoito. 

AVANNEHOITAJA
Avanteen myötä on pystynyt palamaan töihin ja 
opiskelemaan. Avanne ei rajoita vaan päinvastoin 
mahdollista täysipainoisen elämän.”“

http://finnilco.fi/
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Mahdollisia hankaluuksia etenkin alkuvaiheessa avanneleikkauksen jälkeen 
saattavat olla haluttomuus, yhdyntäkivut, tuntopuutokset erogeenisilla 
alueilla ja emättimen kuivuus sekä erektiohäiriöt. Nämä muutokset ovat 
yleensä väliaikaisia, ja kaikilla ei hankaluuksia esiinny ollenkaan. Muista, 
että voit halutessasi olla yhteydessä myös seksuaalineuvojaan. 

Vinkkejä seksin harrastamiseen avanteen kanssa:

• Avanneleikatuille suunnitellut seksikkäät alusasut

• Intiimiin tilanteeseen sopiva sidos 

• Liukuvoiteen käyttö

• Tyhjennä tai vaihda pussi ennen seksiä

• Ota mahdollisten ongelmien pitkittyessä yhteyttä lääkäriin 

Mitä sinun tulee tietää eri avannetarvikkeista ja niiden 
hankkimisesta?

Jos sinulle tehdään avanneleikkaus, saat aina yksilöllisen tarpeen 
mukaiset avannetarvikkeet ja mahdolliset lisätarvikkeet maksutta oman 
paikkakunnan hoitotarvikejakelusta.

 

Avannetuotteita on Suomessa käytössä laaja valikoima. Tuotteet tilataan 
yleensä noin 2-3 viikkoa etukäteen hieman asuinpaikasta riippuen. 
Avannehoitaja tekee aina kanssasi hoitosuunnitelman ja tarvittaessa 
päivittää suunnitelmaa. 

Miten usein avannehoitaja kuuluu tavata?

Pääsääntönä on, että avannehoitajaa tavataan kun sille on tarvetta. 
Vastaanotolle pääsee Tyks:ssa joko lähetteellä tai ilman lähetettä. 

Avannehoitaja järjestää noin kaksi viikkoa ennen avanteeseen johtavaa 
leikkausta esikäynnin, ja noin 1 kk leikkauksen jälkeen kontrollikäynnin. 
Käyntejä järjestetään tarvittaessa myös aiemmin, jos tarvetta ilmenee. 

Säännöllisiä määräaikaiskäyntejä jokaiselle avanneleikatulle ei ole, vaan 
tilanteen vakiinnuttua kontrollivastaanottoja järjestetään tarvittaessa. 
Iho-ongelmissa ja muissa ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteys 
avannehoitajaan.

AVANNEHOITAJA
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Miten avannehoitajaan saa yhteyden?

Avannehoitajan vastaanotto on Tyks A-sairaalan A-siivessä 2. kerroksessa. 
Vastaanotto on maanantaista perjantaihin klo 8-15, ja aika on varattava 
etukäteen. 

Ajanvarauksen voit tehdä ma-pe klo 9-11 ja 12–14 puhelinnumerosta  
02 313 3283, jolloin puhelimeen vastaa sihteeri.

Avannehoitajan soittoaika ma-to klo 7.30-8.15 ja pe 10.30-11.00. 
Puhelinnumero on 02 313 6227. Avannepoliklinikan tavoitat myös 
sähköpostitse: avannepoliklinikka@tyks.fi.

Linkkejä:

Avanneopas ja vertaistukea.

Potilasohjeet eri avanteista.

Voimavaroja tukeva potilasohjaus, miellekartta ja Avanteenhoidon käsikirja.

AVANNEHOITAJA

http://www.finnilco.fi 
http://www.finnilco.fi 
http://www.avannehoitajat.fi
http://www.avannehoitajat.fi 
http://www.avanne-tuki.fi
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

IBD voi aiheuttaa myös suun alueen ja hampaiden vaivoja

Hyvä suuhygienia, terveelliset ruokailutottumukset, säännöllinen fluorin 
ja ksylitolin käyttö sekä säännölliset hammastarkastukset ja varhainen 
hoitoon hakeutuminen ovat suun terveyden kannalta avainasioita jokaiselle 
- myös IBD:tä sairastavalle. Erityisesti Crohnin tautia sairastavalla suun 
terveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Crohnin tauti voi oireilla ensin suussa

Joskus Crohnin tautiin liittyy huulten ja kasvojen alueen turvotusta, poskien 
limakalvojen paksuuntumista sekä aftojen runsasta muodostumista. 
Aftat ovat itsestään paranevia, mutta usein kivuliaita suun limakalvon 
haavaumia. Lisäksi Crohnin tauti voi aiheuttaa ikenien tulehtumista. 

Jos sairastat aktiivista Crohnin tautia, sinulla saattaa olla myös 
hammasperäisiä tulehduksia useammin kuin lievää tautia sairastavalla. 
Ikenien ja suun limakalvon kääntöpoimuihin saattaa myös muodostua 
helttamaista kudoslisää, joka ärsyyntyy helposti esimerkiksi hammasharjan 
osuessa siihen. 

Tiedetään, että suun alueen oireita voi ilmaantua jo reilusti ennen kuin 
IBD:n suolisto-oireet alkavat. Toisaalta esimerkiksi aftat ovat varsin tavallisia 
myös ihmisillä, jotka eivät sairasta IBD:tä. 

Kuinka usein hampaiden tarkastukseen?

Käy säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, hammastarkastuksessa ja 
kerro henkilöstölle pitkäaikaisista sairauksistasi ja lääkityksistäsi.

Mitä voin tehdä itse?

Tärkeintä on muistaa huolehtia hyvästä suuhygieniasta.

• Harjaa hampaat kahdesti päivässä ja käytä hammaslankaa sekä 
hammasväliharjoja. Jos ikenissä on tulehdusta, käsittele lankaa varoen. 

• Käytä säännöllisesti ksylitolivalmisteita ja fluorihammastahnaa.

• Juo janoon vettä tai kostuta suuta vedellä, jos se kuivuu.

• Huolehdi riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista. 

Aftojen ja muiden suun alueen vaivojen hoitoon voit kokeilla itse muun 
muassa seuraavia keinoja:

• Tulehtuneisiin ikeniin ja aftoihin voit laittaa mietoa 
hydrokortisonivoidetta.

• Aftoja voi purskutella apteekista saatavalla klooriheksidiinisuuvedellä 
tai -geelillä. Apteekissa on myytävänä myös puuduttavia geelejä ja 
aftan päälle suojakalvon muodostavia valmisteita. Vaahtoamaton 
hammastahna saattaa nopeuttaa aftojen paranemista.

Linkit

Reunapaikka.fi:n artikkeli: IBD ja suun terveys

Terveyskylän Vatsatalon artikkeli suun terveydestä

SUUN TERVEYS

https://reunapaikka.fi/ibd-hoitajan-palsta/ibd-ja-suun-terveys/
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/onko-elintavoilla-merkityst%C3%A4/suun-terveys
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

IBD:tä sairastavan rokotesuojasta on pidettävä erityistä huolta

Jos sairastat tulehduksellista suolistosairautta, sinulla saattaa olla kohonnut 
riski sairastua tarttuviin tauteihin. Tämä johtuu siitä, että suolistossa 
oleva pitkäaikainen tulehdus saattaa heikentää kehon puolustuskykyä 
taudinaiheuttajia vastaan. Myös osa IBD:n lääkehoidoista (ks. IBD:n hoito 
-artikkeli) on suunniteltu siten, että ne rauhoittavat immuunipuolustusta. 
Tämä lievittää suoliston tulehdustilaa, mutta voi samalla altistaa kehoa 
joillekin taudinaiheuttajille. 

Miten toimin, jos olen ottamassa rokotetta?

• Kerro aina rokottajalle pitkäaikaisista sairauksistasi ja lääkehoidostasi. 
Kysy tarvittaessa rokottamisesta hoitavalta lääkäriltäsi. 

• Muista mainita rokotusta ottaessasi myös lääkehoidoista, jotka olet jo 
lopettanut. Joidenkin lääkkeiden vaikutus voi säilyä kehossa jopa  
3 kuukauden ajan lopettamisen jälkeen.  

Suurimman osan rokotteista voit ottaa normaaliin tapaan. Rajoituksia 
on silloin, jos käytät imuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkitystä ja olet 
ottamassa ns. elävää taudinaiheuttajaa sisältävää rokotetta. 

Ei yleensä estettä rokottaa: 
 
Influenssarokote

Voit ottaa influenssarokotteen tavalliseen tapaan. Puolustuskykyä alentava 
lääkitys saattaa heikentää rokotuksesta saatavaa suojaa. Jos käytät tällaista 
lääkitystä, perheenjäsenesi ovat oikeutettuja ilmaiseen rokotukseen. 

Pneumokokkirokote

Pneumokokkibakteerit aiheuttavat korvatulehduksia ja aikuisille yleisimmin 
keuhkokuumetta. Rokote on kuulunut kansalliseen rokoteohjelmaan 
vuodesta 2010 lähtien. Rokotetta suositellaan kaikille puolustuskykyä 
heikentävää lääkitystä saaville ja yli 65-vuotiaille.

Hepatiittirokotteet

A- ja B-hepatiittia vastaan on saatavilla rokotteita. Ne annetaan useassa 
osassa hieman rokotteesta riippuen. Näitä rokotteita suositellaan tiettyihin 
maihin matkustavalle ja työnsä puolesta tarttumisriskissä oleville. Pelkän 
IBD:tä sairastamisen takia ei tarvitse ottaa hepatiittirokotteita.

Puutiaisaivotulehdusrokote

Puutiaisaivokuumetta vastaan rokottamista suositellaan, jos asuu tai 
oleskelee korkean riskin alueella eli alueella jossa on paljon punkkeja, jotka 
kantavat puutiaisaivokuumetta aiheuttavia bakteereja. 

ROKOTUSOPAS
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Noudata varovaisuutta:

Tuhkarokkorokote

Oletko syntynyt vuosien 1960–75 välisenä aikana? Tällöit et välttämättä ole 
sairastanut tuhkarokkoa etkä saanut rokotetta. Muun muassa tuhkarokkoa 
ehkäisevä kahden MPR-rokotteen sarja on sen tarvitseville terveysasemalla 
ilmainen. Rokotetta ei tule ottaa elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan 
lääkityksen aikana.

Vesirokko 

Jos et ole sairastanut vesirokkoa, sinun tulisi ottaa vesirokkorokote. Aikuinen joutuu 
maksamaan kahden rokotteen sarjan itse. Rokotteesta tulee olla resepti. Rokotetta 
ei tule ottaa elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aikana.

Keltakuumerokote 

Keltakuumerokotetta suositellaan tiettyihin maihin matkustettaessa. Se sisältää 
elävää taudinaiheuttajaa, joten rokotetta ei tule ottaa elimistön puolustuskykyyn 
vaikuttavan lääkityksen aikana.

Linkit

Reunapaikka.fi:n artikkeli IBD:stä ja rokotteista 

Terveyskylän Vatsatalon artikkeli IBD:stä ja rokotteista

Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

ROKOTUSOPAS

https://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ibdta-sairastavien-aikuisten-rokotuksista/
http://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/onko-elintavoilla-merkityst%C3%A4/rokotukset
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Rauhallisessa vaiheessa oleva tulehduksellinen suolistosairaus ei vaikuta 
merkittävästi hedelmällisyyteen tai raskauteen. Yleisperiaatteena on, että 
raskautta yritettäessä IBD:n tulisikin mieluiten olla oireeton eli remissiossa.

IBD ja seksi

Etenkin hankalaoireinen IBD voi helposti suunnata mielenkiinnon pois 
seksin harrastamisesta. IBD:stä tulisikin keskustella esimerkiksi mahdollisen 
vakituisen kumppanin kanssa avoimesti.

Raskauden ehkäisy

Sairastaessasi IBD:tä voit valita sinulle sopivimman ehkäisymenetelmän 
vapaasti. On kuitenkin hyvä huomioida, että suolistosairauden aktiivisessa 
vaiheessa suun kautta otettavien lääkkeiden imeytyminen elimistössä 
voi olla heikentynyt esimerkiksi ripulin takia. Ehkäisyteho voi siis jäädä 
huonommaksi, ja raskauden mahdollisuus on suurempi. Tällöin muut 
ehkäisymenetelmät, kuten kierukka tai kondomi, voivat olla varmempia.
Vaihtoehdoista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa. 

Raskaus ja IBD

Yleisesti ottaen IBD:n tulisi mieluiten olla remissiossa eli oireettomana, 
kun raskautta lähdetään yrittämään. Aina tämä ei onnistu, ja silloin 
tärkeintä on suunnitella raskaudenaikainen lääkitys ja mahdollisten 
pahenemisvaiheiden hoito huolellisesti. 

Yleensä suolistotulehdusta sairastavan raskaus sujuu ongelmitta, jos 
sairaus on ollut rauhallisessa vaiheessa ennen raskautta. 

Useimpia IBD:n hoitoon käytettäviä lääkkeitä voidaan käyttää 
raskauden aikana. Poikkeus tähän sääntöön on metotreksaatti, 
jota ei saa käyttää raskauden aikana sikiövaurion riskin takia.  
Sekä tulevan äidin että isän on lopetettava metotreksaatin käyttö 
viimeistään kolme kuukautta ennen raskauden yrittämistä. 

 
Lääkityksestä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin ja hoitajan kanssa jo 
ennen raskautta. Lääkitystä ei saa lopettaa omatoimisesti.

Vaikeaoireinen tulehdus tai aikaisemmat vatsan ja lantion alueen 
leikkaukset voivat tehdä raskaaksi tulemisesta vaikeampaa. Tällöin 
hedelmöityshoidoilla saadaan tarvittaessa yhtä hyviä tuloksia kuin 
leikkaamattomillakin.

IBD:n pahenemisvaiheet raskauden aikana 

Raskauden aikana on tärkeää hoitaa mahdolliset pahenemisvaiheet 
ajoissa. Aktiivinen suoliston tulehdus lisää keskenmenon ja ennenaikaisen 
synnytyksen riskiä ja voi alentaa lapsen syntymäpainoa. Sinun tulee olla 
yhteydessä IBD:si hoidosta vastaavaan yksikköön raskauden aikana, jos 
suolistotulehdus alkaa oireilla tavallista rajummin. Pahenemisvaiheita 
voidaan hoitaa myös raskauden aikana kortisonilla. 

PERHESUUNNITTELU
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Raskauden seuranta neuvolassa tai äitiyspoliklinikalla

Yleensä IBD:tä sairastavat käyvät raskauden aikana tavalliseen 
tapaan neuvolassa ja samanaikaisesti kontrollikäynneillä vatsatautien 
poliklinikalla. Jotkut saattavat olla myös seurannassa erikoissairaanhoidon 
äitiyspoliklinikalla. 

Synnytys ja imetys

IBD:n sairastaminen ei ole este tavalliselle alatiesynnytykselle. Joskus 
äidin aiemman leikkaushoidon takia voidaan suositella mieluummin 
sektiosynnytystä eli keisarinleikkausta. Synnytystavasta päätetään 
viimeistään synnytyssairaalassa.

Vain pieni osa äidin käyttämistä lääkkeistä erittyy äidinmaitoon, ja 
useimpien tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa käytettyjen 
lääkkeiden käyttöä pidetään imetyksen aikana täysin turvallisena. 
Metotreksaattia, siklosporiinia, metronidatsolia ja siprofloksasiinia ei 
suositella käytettävän imetyksen aikana.

Periytyykö IBD? 

Alttius IBD:een sairastumiseen voi periytyä. Kaikista tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavista noin 5–20 prosentilla on suvussa joko 
Crohnin tautia tai haavaista paksusuolen tulehdusta. Tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavan henkilön ensimmäisen asteen sukulaisilla  
 

on noin 10–15-kertainen riski sairastua. Riski on jonkin verran korkeampi 
Crohnin taudissa kuin haavaisessa paksusuolen tulehduksessa. Jos toisella 
vanhemmista on tulehduksellinen suolistosairaus, on lapsen riski sairastua 
10–20 prosenttia, ja jos molemmilla vanhemmilla on tulehduksellinen 
suolistosairaus, on lapsen sairastumisriski 30–50 prosenttia.

Miehet ja IBD:n lääkehoito

IBD:tä sairastavat miehet voivat metotreksaattia lukuun ottamatta käyttää 
IBD:n hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä perheenlisäystä suunniteltaessa. 
Metotreksaatti tulee jättää pois käytöstä vähintään kolme kuukautta ennen 
raskauden alkua. 

Sulfasalatsiini saattaa miehillä aiheuttaa siittiöiden määrän laskua. 
Vaikutuksen tiedetään olevan ohimenevä, ja siittiöiden lukumäärä palaa 
lääkkeen käyttöä edeltäneelle tasolle kun lääkehoito sulfasalatsiinilla 
lopetetaan. Sulfasalatsiinia ei kuitenkaan voi käyttää ehkäisykeinona. 

Linkit

Terveyskylän Vatsatalon artikkeli IBD:stä, seksuaaliterveydestä ja 
raskaudesta

Teratologinen tietopalvelu - äidin lääkeneuvonta
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https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/vaikuttaako-ibd-perhesuunnitteluun-raskauteen-ja-seksuaalisuuteen/raskaus
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/vaikuttaako-ibd-perhesuunnitteluun-raskauteen-ja-seksuaalisuuteen/raskaus
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx
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Crohnin taudin, haavaisen paksusuolentulehduksen sekä muiden 
suolistotulehdusten selvittelyssä käytetään suoliston tähystystutkimuksia, 
useimmiten paksusuolen tähystystä eli kolonoskopiaa. Kolonoskopia vaatii 
onnistuakseen huolellisen suolen tyhjennyksen ennen toimenpidettä.

Mitä tähystyksessä tapahtuu?

Paksusuolen tähystyksessä on tarkoituksena tutkia koko paksusuoli, aina 
peräaukosta ohutsuoleen. Tähystys tehdään ohuella, kameralla varustetulla 
tähystimellä, joka viedään peräaukosta rauhallisesti edeten paksusuoleen. 
Suolistoon joudutaan tutkimuksen aikana laittamaan ilmaa tai hiilidioksidia. 
Se ja tähystimen hetkellisesti aiheuttama suolen seinämän venytys saattaa 
aiheuttaa ohimenevää kipua ja turvotusta. Siksi tutkimuksen yhteydessä 
on mahdollisuus esilääkitykseen. Lue lisää tähystyksestä ja esilääkityksestä 
tästä polun artikkelista. 

Muistilista: lääkkeet ja muut sairaudet

• Jos käytät rautalääkitystä, se tulee lopettaa viikkoa ennen tähystystä. 

• Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet, kuten verenpainelääkkeet tai 
kolesterolilääkkeet voidaan usein ottaa normaalisti.

• Diabeteslääkkeiden ja verenohennuslääkkeiden otosta on sovittava 
erikseen sinua hoitavan lääkärin kanssa.

•  Jos sairastat tai epäilet sairastavasi tarttuvaa tautia, ilmoita siitä 
henkilökunnalle ennen tutkimusta. 

• Jos sinulla on taipumusta ummetukseen, kannattaa aloittaa siihen 
tarkoitettu lääkitys jo hyvissä ajoin ennen tyhjennystä. Saat tarkemmat 
ohjeet hoitavasta tutkimusyksiköstä tai apteekista.

Syöminen tutkimusta edeltävän viikon aikana

• Et saa syödä siemeniä sisältäviä ruokia, kuten hedelmiä, marjoja (esim. 
mansikka, puolukka, vadelma, mustikka, viinimarja, kiivi, viinirypäleet, 
päärynä), vihanneksia (kurkku, tomaatti) tai leipää, jossa on näkyviä 
siemeniä. 

• Perunaa, riisiä, pastaa, kalaa, kanaa ja lihaa voit syödä normaalisti. 

• Ruokavaliota kannattaa kuitenkin keventää pari päivää ennen 
toimenpidettä.

Syöminen tutkimusta edeltävinä 1-2 päivänä

• Saat syödä vain helposti sulavia ruokia, kuten sosekeittoja ja 
siemenettömiä mehukeittoja. 

• Nesteitä saa juoda vapaasti. Suosi lihalientä, kasvislientä, kirkkaita 
mehuja, siemenettömiä mehukeittoja, teetä, kahvia ja vettä sekä 
kivennäisvettä ja virvoitusjuomia. Maitotuotteita tulee välttää.  
Runsas nesteiden nauttiminen on eduksi suolen tyhjenemiselle.

TYHJENNYSOHJEET
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Suolen tyhjennys

Ennen tutkimusta tulee suoli tyhjentää. Mikäli tyhjennys ei esimerkiksi 
terveydentilasi takia onnistu kotona, se voidaan tarvittaessa tehdä myös 
sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Saat aina tarkan ohjeen 
tyhjennyksestä tutkimuksen tekevältä taholta.

Käytännössä tyhjennyksessä nautitaan runsas määrä nestettä ja siihen 
sekoitettua ulostuslääkettä. Tarkoitukseen soveltuvia valmisteita on 
saatavilla valmiiksi sekoitetttuna tai itse sekoitettavissa annospusseissa. 

Jos tähystys tehdään aamupäivällä, tyhjennysaineen juominen aloitetaan 
yleensä edellisenä iltapäivänä. Jos tutkimus on iltapäivällä, tyhjennysainetta 
voidaan juoda edellisenä iltana ja tutkimusaamuna.

Suolisto alkaa tyhjentyä noin 1-3 tunnin kuluttua tyhjennysaineen 
juomisesta. Jos suoli ei ole toiminut juotuasi 2 litraa tyhjennysainetta tai 
muita nesteitä, pidä taukoa, liiku ja jatka juomista vasta, kun suoli on 
toiminut. Pidä tauko myös, jos alat tuntea pahoinvointia tai vatsakipua. 
Tyhjennyksen aikana voit tuntea vilunväreitä.

Linkit

Crohn ja Colitis ry:n Tyhjennysohje tähystystä varten
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Seuraavassa tekstissä on tietoa siitä, mihin eri tukiin IBD:tä sairastava 
henkilö saattaa olla oikeutettu. Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy Kelan ja 
kuntien verkkosivuilta.

Maksut

Julkisen terveydenhuollon maksujen omavastuu on 683 €. Jos sinulle 
kertyy maksuja yli tuon summan kalenterivuodessa, voit hakea 
vapaakorttia. Vapaakortilla saat loppuvuoden ajan muut julkisen 
terveydenhuollon palvelut ilmaiseksi (paitsi osastohoidon, jonka hinta on 
22,50 € hoitopäivältä).

Kun omavastuu tulee täyteen, voit hakea vapaakorttia siitä sairaalasta 
tai terveyskeskuksesta, jossa vaadittava summa tulee täyteen. Varaudu 
esittämään tarvittaessa alkuperäiset kuitit suoritetuista maksuista.

Potilasmaksujen määrät vuonna 2019:

• Poliklinikkamaksu 41,20 €

• Osastohoidon päivämaksu 48,90 €

• Kuntoutushoitopäivä 16,90 € 

• Sarjahoitomaksu 11,40 € 

• Päiväkirurgisen toimenpiteen maksu 135,10 €

Matkakorvaukset ja yöpyminen

Kela maksaa korvausta matkoista lääkäriin, sairaalaan, terveyskeskukseen 
ja tutkimus- tai hoitolaitokseen. Myös saattajan matkat korvataan, jos 
saattaja on välttämätön. Laitoshoidon/sairaalahoidon aikana tehtyjä 
kotilomamatkoja ei korvata. Kela maksaa korvausta yleensä halvimman 
matkustustavan mukaan eli yleensä se tarkoittaa matkaa junalla tai 
bussilla. Matkakorvausta haetaan Kelalta kuuden kuukauden kuluessa 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
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matkakustannusten syntymisestä. Korvausta haettaessa täytetään erillinen 
matkakorvaushakemus (SV4).

Taksi tai oma auto

Jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi vuoksi, sinulla pitää olla 
hoitolaitoksen todistus (SV67) taksin käytön tarpeellisuudesta. Säilytä 
saamasi todistus 6 kk. Kela voi pyytää sinua toimittamaan todistuksen 
heille. Todistus voidaan kirjoittaa myös määräajaksi tai toistaiseksi. Silloin 
todistus on toimitettava Kelaan. Tarvitset todistuksen myös silloin, mikäli 
sinulla on hoitopaikkaan yli 100 km:n matka ja joudut terveydentilasi 
vuoksi käyttämään omaa autoa. Oman auton kilometrikorvaus on 0,20 € 
kilometriltä.

Jos teet matkan julkiseen terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen yleisellä 
kulkuneuvolla tai alle 100 km:n matkan omalla autolla, et tarvitse 
matkakorvaushakemuksen liitteeksi erillistä selvitystä käynnistä tai 
todistusta terveydenhuollolta. Erillistä todistusta tai selvitystä käynnistä 
et tarvitse myöskään, jos sinulla on olemassa pitkäaikainen todistus 
erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta. 

Kela voi korvata taksin tai auton käytön myös silloin, jos julkisia 
liikenneyhteyksiä ei ole käytettävissä. Tällöin matka korvataan omalla 
autolla tai taksilla siltä osin kuin joukkoliikennettä ei ole käytettävissä.

Tässä tilanteessa et tarvitse hoitolaitoksen todistusta, vaan sinun tulee 
selvittää asia suoraan Kelan kanssa.

Korvauksien omavastuuosuus

Yhteen suuntaan tehdyn matkan omavastuuosuus vuonna 2019 on 25,00 
€. Kela korvaa sinulle matkakustannuksista omavastuuosuuden ylittävän 
osan. Jos matkakustannuksesi ovat yli 300 euroa kalenterivuodessa, Kela 
korvaa ylittävän osan kokonaan. Vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan 
matkojen omavastuuosuudet sekä niitä pienemmät kustannukset, jos niistä 
on jätetty hakemus Kelaan.

Kela-taksi on tilattava aina keskitetystä palvelunumerosta korvauksen 
saamiseksi. Näytä Kela-korttisi autoilijalle ennen matkan alkamista.

• Varsinais-Suomi: 0800 130001 (suomeksi), 0800 130002 (ruotsiksi)

Liikenne- tai työtapaturmasta johtuvilla matkoilla ei voi käyttää Kela-taksia. 
Tällöin haet itse matkakorvaukset vakuutusyhtiöiltä.

Korvaus yöpymisestä

Jos joudut yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla, voit saada 
Kelasta yöpymisrahaa. Se on enintään 20,18 € vuorokaudessa vuonna 
2019. Esitä yöpymisestä aiheutuneista kustannuksista erillinen kuitti 
matkakorvaushakemuksen liitteenä.

Lääkekorvaukset

Ostaessasi lääkärin reseptillä määräämiä lääkkeitä Kela korvaa 40 % 
lääkkeiden viitehinnasta tai myyntihinnasta. Korvausta maksetaan sen 
jälkeen, kun alkuomavastuu 50 euroa on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske 
lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö 
täyttää 19 vuotta. 
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Eräissä vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa voidaan lääkkeistä maksaa 
erityiskorvausta. Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta. 
Ylemmässä korvausluokassa erityiskorvaus on 100 % lääkekohtaisen 
omavastuuosuuden (4,50€) ylittävältä osalta.

Voit saada erityiskorvausta lääkkeestä vasta sen jälkeen, kun lääkäri 
on kirjoittanut B-lausunnon korvaukseen oikeuttavasta sairaudesta. 
Korvaus maksetaan kustannuksista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun 
lääkärinlausunto on saapunut Kelaan. Kela lähettää sinulle uuden Kela-
kortin, johon korvausprosentti on merkitty.

Osa lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Näille lääkkeille on 
määrätty viitehintaryhmä ja viitehinta. Samassa viitehintaryhmässä on 
keskenään vaihtokelpoisia lääkkeitä. Voit vaihtaa reseptissäsi olevan 
lääkkeen apteekissa vastaavaan, mutta halvempaan lääkkeeseen. Mikäli 
et halua vaihtaa lääkettä halvempaan, jää viitehinnan ylittävä osuus 
maksettavaksesi. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä lääkekustannusten 
vuotuista omavastuuosuutta.

Lääkekulujen omavastuu on 572 € vuonna 2019. Kun korvatuista lääkkeistä 
maksamasi lääkekulut ylittävät tämän summan, Kela lähettää siitä sinulle 
tiedon kotiin. Tämän jälkeen saat vuoden loppuun asti lisäkorvauksen 
lääkeostoksistasi, kun näytät Kelan lähettämän ilmoituksen apteekissa yhdessä 
Kela-korttisi kanssa. Lisäkorvaus tarkoittaa, että maksat lääkkeestä vain 2,50 €.

Kliinisten ravintovalmisteiden korvaukset

Peruskorvauksen 40 % saa henkilö, jolla on ravintoaineiden vaikea 
imeytymishäiriö (esim. mahalaukun ja suoliston leikkausten jälkitilat).  
65 %:n korvauksen saa, jos henkilön tila vaatii päivittäistä letkuruokintaa.

Sairauspäiväraha

Kela maksaa sairausajalta sairauspäivärahaa. Voit saada sairauspäivärahaa, 
jos olet 16-67 –vuotias etkä sairautesi takia kykene työhön tai opiskeluun. 
Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana 
10 päivää. Jos saat sairauslomasi ajalta palkkaa, Kela maksaa korvauksen 
työnantajallesi. Mikäli aloitat uuden sairausloman saman sairauden takia 
enintään 30 päivää edellisen sairausloman päättymisestä, omavastuuaika 
on vain yksi päivä. 

Kuinka paljon saan sairauspäivärahaa?

Päivärahan suuruus lasketaan verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. 
Päivärahaa maksetaan kuudelta päivältä viikossa. Vähimmäispäivärahan 
määrä on 27,86 €.

Hakuaika

Hae sairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa sairastumisestasi.

Kuinka kauan sairauspäivärahaa maksetaan?

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa noin vuoden ajan (300 päivää). Tarvitset 
omasta työterveyshuollostasi lääkärinlausunnon Kelaa varten viimeistään, 
kun olet saanut Kelasta sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Jos sairautesi 
jatkuu yli vuoden, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä joko toistaiseksi tai 
määräaikaisena kuntoutustukena.
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Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha tukee paluuta sairauslomalta työhön. Kokoaikaisesti 
työskentelevä sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. 
Työajan on vähennyttävä 40-60 % aiemmasta ja työhön paluu ei saa 
vaarantaa terveyttäsi eikä toipumistasi. Voit saada osasairauspäivärahaa 
120 arkipäivän ajan. 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Vammaistukea voi saada 16 vuotta täyttänyt vammainen tai pitkäaikaisesti 
sairas henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. 
Edellytys on, että vamma tai sairaus aiheuttaa haittaa, avuntarvetta tai 
ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Tuki on verotonta. Vammaistuen määrät 
ovat vuonna 2019:

• perusvammaistuki 92,14 €/kk

• korotettu vammaistuki 215,00 €/kk

• ylin vammaistuki 416,91 €/kk

Tuen hakemiseen tarvitaan oma hakemus sekä lääkärin antama C-lausunto 
ja sitä voi hakea jälkikäteen korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu eläkkeellä oleville, joiden 
toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman takia vähintään vuoden 
ajan. Sitä maksetaan porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan 
tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Tuki on verotonta. 
Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Hoitotuen määrät ovat vuonna 2019:

• perushoitotuki 70,52 €/kk

• korotettu hoitotuki 153,63 €/kk

• ylin hoitotuki 324,85 €/kk

Tuen hakemiseen tarvitaan oma hakemus sekä lääkärin antama C-lausunto 
ja sitä voi hakea jälkikäteen korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.

Perustoimeentulotuki

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos tulosi ja varasi 
eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten asumiseen 
tai ruokaan. Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää 
selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esim. sairauspäivärahaa, 
työttömyysturvaa ja asumistukea. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. 
Perusosan määrä on 497,21 € vuonna 2019. Voit hakea tukea verkossa 
tai lomakkeella. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Ota tällöin 
yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. 
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Kotikunnasta haettavat etuudet
Kotihoitopalvelut

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä palveluja, 
jotka tukevat kotona selviytymistä. Voit saada esimerkiksi ateriapalvelua, 
turvapuhelimen, apua asioimiseen ja peseytymiseen. Kotisairaanhoito 
tuo sairaanhoidollisia palveluja kotiisi. Kotisairaanhoitaja voi esimerkiksi 
ottaa kotona näytteitä ja valvoa lääkitystäsi. Kotihoidon tarve arvioidaan 
yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja siitä laaditaan yksilöllinen hoito- 
ja palvelusuunnitelma. Kotihoito voi olla joko säännöllistä tai tilapäistä. 
Kotihoidosta peritään maksu asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotioloissa 
tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava 
hoitopalkkio ja/tai palveluja. Tuki maksetaan hoitajalle, joka voi olla 
omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tuen suuruus määräytyy  
hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Omaishoidon tuki 
on vähintään 399,91 €/kk (vuonna 2019). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan 
lääkärinlausunto. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa. 
Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun 
omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Voit saada vaikeavammaisen kuljetuspalvelua, jos et vaikeavammaisuuden 
takia pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman 
suuria vaikeuksia. Palvelu toteutetaan tarpeen mukaan joko tavallisella 
taksilla tai invataksilla. Matkan omavastuuosuus maksetaan kuljettajalle. 
Omavastuuosuus noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoja.

Ikääntyvien kuljetuspalvelu

Kotona asumisen tukemiseen voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaista 
kuljetuspalvelua henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. 
Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kuntakohtainen ja tulosidonnainen 
etuus.

Trafista sekä tulliviranomaiselta haettavat etuudet:

Vapautus ajoneuvoverosta sekä vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintiluvan voi saada henkilö sellaisen sairauden 
perusteella, joka estää häntä kävelemästä itsenäisesti. Edellyttää 
vähintään haittaluokkaa 11. Lupaa haetaan Trafista. Samalla voi hakea 
tulliviranomaiselta autoveron palautusta kokonaan tai osittain.
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Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku

Verotoimistosta haettavat etuudet:
Invalidivähennys

Invalidivähennys haetaan vapaamuotoisesti verotoimistosta. Se 
edellyttää sairautta josta aiheutuu vähintään 30 % haitta-aste (esim. 
paksusuoliavanne oikeuttaa siihen) sekä haitan pysyvyyttä. Liitteeksi 
tarvitaan lääkärintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta 
ilmenevät. Jatkossa verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada, jos verovelvollisen 
maksukyky ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus 
huomioiden on alentunut esimerkiksi työttömyyden tai sairauden 
takia. Jos vaatii vähennystä pelkästään sairauskulujen perusteella, on 
omien ja perheesi yhteenlaskettujen sairauskulujen oltava vähintään 
700 euroa, ja niiden on oltava samalla vähintään kymmenen prosenttia 
ansio-ja pääomatulojesi yhteismäärästä, josta on jo vähennetty 
tulonhankkimiskulut.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
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Tulehduksellisella suolistosairaudella on suuri vaikutus elämänlaatuun. 
Hyvistä elämäntavoista on tärkeää pitää kiinni, sillä siten voit merkittävästi 
kohentaa omaa elämänlaatuasi.

Ruokavalio

IBD-potilaiden ruokavalio ei eroa normaalista suositellusta suomalaisesta 
ruokavaliosta, eli ruokavalion tulee olla mahdollisimman monipuolinen ja 
taata riittävä hiven- ja ravintoaineiden saanti. Ravinnossa tulee huolehtia 
erityisesti raudan, D-vitamiinin ja kalsiumin saannista. Jos osa suolesta 
on jouduttu poistamaan, sinun on hyvä tavata ravitsemusterapeuttia. 
Välttämisruokavalioista tai muista dieeteistä ei tiedetä olevan hyötyä IBD:ssä.

Liikunta

Liikunta kohentaa yleisvointia ja vähentää psyykkistä kuormitusta. Fyysisen 
rasituksen yhteydessä vapautuvat endorfiinit aiheuttavat hyvää oloa. 
Taudin ollessa aktiivinen sinun tulee välttää voimakasta fyysistä rasitusta. 
Tällöin kannattaa suosia ensisijaisesti kevyttä liikuntaa. Urheilemista on 
syytä jatkaa heti, kun se on käytännössä mahdollista. Kun tauti on oireeton, 
voit harrastaa myös monipuolista rasittavaa liikuntaa. Vain jos sinulle on 
kehittynyt osteroporoosi eli luukato, sinun tulee välttää lajeja, joissa on 
riski kaatumiselle tai rajuille törmäyksille (esimerkiksi eri palloilulajit ja 
taistelulajit).

Uni ja väsymys

Yksi IBD:n hoidon peruspilareista on säännöllinen vuorokausirytmi eli 
riittävän unen saanti. Liian vähäinen uni nostaa stressihormonien tasoja 
ja saa aikaan taudin oireiden lisääntymistä. Itse tulehdus ei välttämättä 
aktivoidu. 

Alkoholi ja tupakka

Haavainen paksusuolentulehdus on erityisesti tupakoimattomien sairaus 
ja tupakoinnin lopettaminen voi pahentaa koliitin oireita. Vaikka tupakointi 
vaikuttaa haavaiseen paksusuolentulehdukseen suotuisasti, tulee 
tupakointia välttää sen runsaiden haitallisten vaikutusten vuoksi. Näitä ovat 
muun muassa suurentunut riski sydänsairauksille ja keuhkosairauksille, 
kuten keuhkosyövälle, suurentunut valtimonkovettumataudin riski sekä 
vitamiinien ja mineraalien heikentynyt imeytyminen.

Crohnin taudissa tupakointi vaikuttaa haitallisesti. Riski sairastua 
Crohnin tautiin on tupakoitsijoilla kaksinkertainen tupakoimattomiin 
verrattuna, erityisesti nuorilla naisilla. Myös Crohnin taudin kulku saattaa 
olla tupakoitsijoilla vaikeampi.  Tupakoinnin lopettaminen parantaa 
Crohnin taudin kulkua, ja tupakoinnin lopettaneilla lääkehoidon tarve ja 
leikkaukseen joutumisen riski pienenevät.

Ravitsemus ja lisäravinteet

Vajaaravitsemus on riski etenkin silloin kun IBD on aktiivinen, tällöin voi 
esiintyä mm. ruokahaluttomuutta. Kliinisiä täydennysravintovalmisteita 
on saatavilla sekä juoma- että syömävalmiina annoksina että erilaisina 
jauheina ja liuoksina. Taudin oireiden lievittämisessä näillä aineilla ei ole 
merkitystä, mutta niiden käytöllä voidaan varmistaa riittävä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saanti.

ELÄMÄNTAVAT
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Matkustaminen

Ensisijainen tavoite on saada IBD oireettomaksi, jolloin voit myös sangen 
vapaasti matkustaa. Järkevintä on lähteä matkalle silloin, kun sairaus on 
rauhallinen. Tällöin on ehdottoman tärkeää käyttää lääkärin määräämiä 
lääkeitä ohjeen mukaan ja välttää ruoka-aineita, joiden tietää kokemuksesta 
pahentavan oireita. Jos tauti on aktiivinen lomalle lähtiessä, on tärkeää että 
valitsee matkakohteen oikein. Tällöin ei liene järkevää lähteä millekään 
seikkailumatkalle tai matalan hygieniatason tai elintason maahan. Loma 
Suomessa aiheuttaa harvoin ongelmia. 

Euroopassa matkustaessa kannattaa hankkia euroooppalainen 
sairaanhoitokortti, jonka voi hankkia Kelasta. Myös matkavakuutus 
kannattaa pitää ajantasalla. Lisäksi kaikki tarvittavat rokotukset tulee olla 
kunnossa. 

Suomessa matkustaessa on hyvä pitää mukana Vessapassia, jos tulee 
kiireellinen tarve löytää lähin vessa. Vessapassin saa liittymällä Crohn 
ja Colitis ry:n jäseneksi. Potilasjärjestöstä voi kysyä myös matkailijoille 
tarkoitettua Terveyskorttia.

Lue lisää

Terveyskylän Vatsatalon artikkeli IBD:stä ja matkustamisesta

Reunapaikka.fi:n blogit matkustamisesta

ELÄMÄNTAVAT

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
https://crohnjacolitis.fi/vaikuttaminen/vessapassi/
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/sairaudet/tulehdukselliset-suolistosairaudet-eli-ibd/ibd-ja-arki/matkustaminen
https://reunapaikka.fi/tagit/ibd-ja-matkustus/
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Tyks A-sairaala 2. krs

Kiinamyllynkatu 4 -8, Turku 
Ma-pe klo 8 -15 
02 313 3283

Tyks Loimaan sairaala, 1. krs

Seppälänkatu 15 -17, Loimaa 
Puhelin 02 314 3482 (ke ja pe)

Tyks, Salon sairaala

Sairaalantie 9, Salo 
02  3144844 
Ma, Ke, To klo 10 -11.30

Tyks, Vakka-Suomen sairaala

Terveystie 2, Uusikaupunki 
Ma-pe klo 9 -15 
02 314 1033

Turun kaupunginsairaala

Kunnallissairaalantie 20, Turku 
Ma –Pe klo 8 -15.45 
02 266 0331

Turunmaan sairaala, 

Kaskenkatu 13, Turku 
02 314 6253  Ma –Pe klo 13-14

YHTEYSTIEDOT
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Useimmiten IBD:ssä oireettomat ja oireiset jaksot esiintyvät vaihtelevasti. Lääkehoidon tavoitteena on pitää oireet poissa. 
Siksi lääkehoidon ohjeiden noudattaminen on hyvin tärkeää.

Kun seuranta siirtyy perusterveydenhuoltoon

Kun tulehduksellinen suolistosairautesi on saatu pysymään 
hyvässä hoitotasapainossa, sairauden seuranta siirtyy yleensä 
perusterveydenhuoltoon. Hoidostasi vastaa siis jatkossa esimerkiksi 
terveysaseman lääkäri tai työterveyslääkäri. 

Kun hoitojaksosi erikoissairaanhoitoon päättyy, hoidostasi kirjoitetaan 
loppulausunto eli epikriisi. Se sisältää ohjeita seurantaa varten: esimerkiksi 
suosituksen siitä, milloin seuraava tähystystutkimus olisi hyvä tehdä, 
ja edellyttävätkö IBD:n hoitoon käyttämäsi lääkkeet verikoeseurantaa. 
Suunnitelmaan saatetaan kirjata myös tietoa siitä, miten lääkitystäsi voi 
tehostaa jos IBD:n oireet lisääntyvät. 

Näet loppulausuntosi eli epikriisisi OmaKannasta.

HOITO SIIRTYY PERUSTERVEYDENHUOLTOON

https://www.kanta.fi/omakanta

