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*Tietoja kroonisista tulehdussairauksista, kuten nivelreumasta, aksiaalisesta spondyloartriitista, nivelpsoriaasista ja psoriaasista
Tulehdus on osa kehon puolustusmekanismia, jossa immuunijärjestelmän tehtävä on tunnistaa ja poistaa haitallisia ja vieraita ärsykkeitä. Tulehdus voi kuitenkin muuttua krooniseksi 
kestäen useista kuukausista vuosiin.6 Krooninen tulehdussairaus on laaja ja kehittyvä kuvaus krooniseen tulehdukseen liittyville sairauksille. UCB on rajannut kroonisten tulehdussairauksien 
määritelmän kattamaan nivelreuman, aksiaalisen spondyloartriitin, nivelpsoriaasin ja psoriaasin, koska nämä ovat sairauksia, joita UCB tutkii ja yrittää siten muuttaa potilaiden elämää. 

Carolinen vinkit  
sairauden hallintaan 
Tenniksen maailmanmestarilla Caroline Wozniackilla diagnosoitiin 
nivelreuma vuonna 2018. Tässä hän jakaa parhaita vinkkejään kroonisten 
tulehdussairauksien*, kuten nivelreuman, aksiaalinen spondyloartriitin, 
nivelpsoriaasin ja psoriaasin, hallintaan. 

On tärkeää olla aktiivinen sairauden hallinnassa kaikissa 
elämänvaiheissa. Tässä muutamia vinkkejä, joita voit hyödyntää...

Isäni (ja valmentajani!), mieheni, 
perheeni, joukkueeni ja ystäväni 
ovat valtava tuki minulle. Pidä töissä, 
kotona tai opiskellessasi ympärilläsi 
ihmisiä, jotka tukevat sinua.

Ympäröi itsesi  
hyvillä ihmisillä

Avoin ja rehellinen yhteydenpito 
lääkärin kanssa on ratkaisevan 
tärkeää voidaksesi elää hyvää elämää 
kroonisten tulehdussairauksien, kuten 
nivelreuman, kanssa. Haluan käydä 
säännöllisesti keskustelua erikoislääkärini 
kanssa ja pitää kirjaa sairauden 
laukaisevista tekijöistä, oireistani, 
hoitosuunnitelmastani ja yleisestä 
päivittäisestä terveydestäni.  
Puhumalla otat aktiivisesti ohjat käsiin.

Keskustele erikoislääkärisi 
kanssa säännöllisesti

Muista asettaa itsesi etusijalle ja hoida 
vointiasi itse niin paljon kuin voit. 
Oppimalla mahdollisimman paljon 
sairaudestasi voit antaa itsellesi varhaisen 
etulyöntiaseman kehoosi liittyen. 
Haluatko pysyä sohvalla pyjamassasi? 
Tee niin. Haluatko olla ystävien seurassa? 
Soita heille. Muista, että kyseessä on 
sinun sairautesi, joten sinun sääntösi 
pätevät.

Aseta ITSESI etusijalle!

Monet ihmiset eivät tiedä, että sairaus, 
kuten nivelreuma, voi lisätä muiden 
vakavien sairauksien, kuten diabeteksen 
ja sydänsairauksien, riskiä.1,2,3,4,5

Vähentääksesi riskiä näihin muihin 
sairauksiin noudata tasapainoista 
ruokavaliota, johon kuuluu paljon 
vitamiineja ja hyviä ravintoaineita, 
pitääksesi verenpaineesi hallinnassa  
ja ylläpitääksesi tervettä kolesterolia. 
Kaikkea kuitenkin maltillisesti: 
suosikkiruokani tulee aina olemaan 
kiinalainen noutoruoka ja rakastan 
makeisten napostelua kuntoillessani!

Syö hyvin voidaksesi hyvin

Tiedän, tiedän: tietenkin suosittelen 
terveellistä elämäntapaa, mutta en voinut 
kirjoittaa vinkkilistaa ilman sitä! Liikunta 
saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, mutta 
se vaikuttaa myös paljon terveyteesi. 
Kevyt liikunta, kuten kävely tai uinti, 
voi olla hyödyllistä nivelillesi. Ehkä 
voisit treenata ystävän kanssa? Jotkut 
parhaista ystävistäni ovat tennispelaajia, 
joten voin pelata ystävien kanssa.

Ole 
aktiivinen

Usein sairautemme ovat näkymättömiä  
muille. Ihmiset eivät näe väsymystä  
tai kipua. Muista olla kärsivällinen  
sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät  
ymmärrä, mitä koet. Viimeinen vinkkini  
on kirjoittaa puhelimeen tietopaketti,  
jossa kerrotaan sairaudestasi, jotta voit  
viitata siihen tavatessasi uusia ihmisiä  
tai joutuessasi uusiin tilanteisiin.

Ole kärsivällinen  
muiden kanssa
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