
CU on henkisesti 
uuvuttava sairaus

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

3 %

15 %

46 %

36 %

73 %
naisia 

27 %
miehiä 

Vastaajien 
keski-ikä

 43 v

Osallistuja-
määrä 

508

CU diagnosoitu keskimäärin 

33-vuotiaana

Yli puolet vastaajista oli 
saanut diagnoosin alle 
vuodessa oireiden 
ilmaantumisesta. 
Toisaalta 14 prosenttia 
vastaajista oli joutunut 
odottamaan diagnoosia 
yli 5 vuotta.

42 %
”CU kontrolloi elämääni 

enemmän kuin minä 
sairautta.”

44 %
 kokee, että lääkärillä on harvoin 
aikaa potilaan kaikille huolille ja 

kysymyksille

49 % 
toivoo lääkäriltään parempaa 
ymmärrystä siitä, kuinka CU 

vaikuttaa elämänlaatuun

37 %
kokee keskustelut seksielämästä 
tai henkilökohtaisista suhteista 

kiusallisiksi

parhaana 
päivänä: 

2 
pahimpana

päivänä: 

11 

Vessakäyntejä 
keskimäärin

Poimintoja 
kyselytutkimuksesta
Toteuttaja Harris Poll Pfizerin toimeksiannosta,  
yhteistyössä Crohn ja Colitis ry

 CU   = Colitis Ulcerosa = haavainen paksusuolitulehdus



Otin selvää WC:iden sijainnista 
työpaikallani/työmatkallani

Otin sairaslomaa töistä

Otin vapaata töistä hoidon takia

Olen tehnyt erityisiä järjestelyitä
/mukautuksia työn suhteen

Otin vapaata töistä sairauteni/
oireideni takia

Vaihdoin työpaikkaa

Tein erityisiä järjestelyitä/
mukautuksia koulussa

Valitsin tietyn alan tai uran, joka ei 
ole sama kuin mitä aluksi halusin
 Lykkäsin koulutukseni jatkamista 

tai loppuun saattamista

Jätin työni

Menetin työpaikan

Jäin lopullisesti eläkkeelle

Ei mikään näistä

54 %

47 %

30 %

30 %

16 %

8 %

8 %

7 %

7 %

4 %

4 %

4 %

17 %

CU:n vaikutukset työelämään

Faktaa CU:sta eli haavaisesta paksusuolitulehduksesta
Haavainen paksusuolitulehdus on pitkäaikainen 
suolistosairaus, joka esiintyy paksusuolen alueella. 
Sitä sairastaa Suomessa 4–5 henkilöä tuhannesta.

Sairaus alkaa usein nuorella aikuisiällä,15–35-vuo-
tiaana. Toinen ilmaantuvuushuippu on 50–60-vuo-
tiaana. Syytä sairauteen ei  tiedetä. Se on miehillä 
hieman yleisempi kuin naisilla. 

Pääasiallisena oireena sairaudessa on viikkoja 
jatkuva ripuli. Vessakertoja sairastuneilla on 
vaikeissa tapauksissa yli kuusi päivässä ja myös 
kramppimaiset vatsakivut ovat osa taudinkuvaa.  

UC Narrative -kyselytutkimuksen suomalainen 
laajennusosa toteutettiin sähköisenä kyselynä 
Crohn ja Colitis ry:n jäsenille marras-joulukuussa 
2018. 

”Sairaudella on ollut negatiivinen 
vaikutus itseluottamukseen töissä.”

“Kivut tai päivittäiset 
sairauteen liittyvät tarpeet 

häiritsevät liikaa, jotta voisin 
keskittyä työhöni.”

19 % 
kaikista 

vastaajista

41 %
Ei-remissiossa 

olevat vastaajat

53 %
 nuorista 
aikuisista 
(18–34v)

42 % 
kaikista 

vastaajista

67 %
Ei-remissiossa 

olevat vastaajat
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