
Yhä useampi suomalainen sairastaa tulehduksellista suolistosairautta 
eli IBD:tä (Inflammatory Bowel Diseases). Näitä ovat Crohnin tauti,  

colitis ulcerosa eli haavainen paksusuolentulehdus ja välimuotoinen  
koliitti. Tulehdukselliset suolistosairaudet eivät ole tarttuvia.

Tavallisimpia oireita ovat vatsakivut, ripuli, veriulosteet, voimakas  
väsymys ja ruokahaluttomuus. Lapsilla oireena voi olla myös kasvun  

hidastuminen. Oireista on tärkeää jutella terveydenhuollon  
ammattilaisten kanssa.

IBD on pitkäaikaissairaus, jota hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa 
leikkauksilla. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori voi elää mahdollisimman  

normaalia ja hyvää elämää sairaudesta huolimatta. 

IBD eli tulehdukselliset suolistosairaudet

IBD:tä sairastavan lapsen polku

IBD ja muut suolistosairaudet ry  
toimii IBD-polulla tukena!

Olemme valtakunnallinen etujärjestö IBD:tä tai muuta  
suolistosairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen.  

Suomessa on noin 55 000 IBD:tä sairastavaa,  
ja se yleistyy nykyään myös lapsilla ja nuorilla.

Yhdistyksemme tarjoaa perheille vertaistukea eri muodoissa.  
Kokemusten vaihtaminen vertaisperheiden kanssa voi auttaa  
koko perhettä sopeutumaan sairauteen ja jaksamaan arjessa.

Yhdistyksen tuottamia oppaita ja esitteitä kannattaa käyttää apuna,  
kun keskustelette lapsen sairaudesta ja tarvittavista tukimuodoista.

Lisätietoa suolistosairauksista, yhdistyksestä, lapsen IBD-polusta  
ja tilattavaa materiaalia löydät nettisivuiltamme:

www.ibd.fi
Olemme koonneet tähän esitteeseen IBD:tä sairastavan lapsen  

polun vaiheita. Polun tarkoituksena on antaa ensitietoa perheille  
ja ammattilaisille sairastumisen alkuvaiheessa.

Sairauden varhainen toteaminen on tärkeää, jotta lapsen kasvu 
ja kehitys voidaan turvata. Riittävän tiedon ja tuen tarjoaminen  
sairastumisen alkuvaiheessa voi auttaa koko perhettä sairauden  

hyväksymisessä ja siihen sopeutumisessa. 



Vertaistuki

Perheiden toiminta Nuorten toiminta Sopeutumista tukevat 
kurssit

Verkkovertaistuki Tuetut lomat

IBD:tä sairastavan lapsen polku
IBD eli tulehdukselliset suolistosairaudet Crohnin tauti ja colitis ulcerosa

Epäily sairaudesta Diagnoosin saaminen Sairauden hoito Sairauden seuranta

Lapsella ilmenee 
oireita

Perhe ottaa yhteyttä
terveydenhuoltoon, tai 
lapsen oireisiin
reagoidaan 
neuvolassa tai 
kouluterveyden-
huollossa

Perhe tapaa 
yleis- tai 
lastenlääkärin, joka tekee 
lähetteen 
gastroenterologian-
poliklinikalle

Gastroenterologi tekee diagnoosin. 
IBD-hoitaja osallistuu
hoidon toteutukseen

Gastroenterologi aloittaa 
lapselle 

yksilöllisen hoidon:

Lue lisää Kun lapsi 
sairastuu -oppaasta! 

Lapselle tehdään
tarvittavat tutkimukset:
- Laboratoriotutkimukset
- Tähystys (nukutuksessa)
- Kuvantaminen

Lääkehoito  
(ensisijainen)

Enteraalinen 
ravitsemushoito 
(tarvittaessa)

Leikkaushoito 
(tarvittaessa)

Hoitoon mahdollisesti 
osallistuvat tahot:

- Ravitsemusterapeutti
- Psykologi tai muu psyykki-
nen tuki
- Kuntoutusohjaaja
- Fysioterapeutti
- Sosiaalityöntekijä

Hoidon 
vaikutusta 
seurataan

Hoitotasapaino
löytyy!

Hoito ei tehoa
toivotulla tavalla

Sairaus 
aktivoituu

Huom! 
Jokaisen polku on yksilöllinen!

IBD arjen ympäristöissä 

Päiväkoti ja koulu Sairastumisen
vaikutus perheeseen

Kaverisuhteet Matkustaminen Tulevaisuuden
suunnitelmat

Sosiaaliturva ja
taloudellinen tuki
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