Medlemsförmåner:
• Medlemsbrev
• Utbildade stödpersoner
• Den årligen återkommande
vaskulitdagen
• Medlemsträffar
• Förbundets medlemssidor
på hemsidan
• Reuma-tidningen för hela året
• Övriga medlemsförmåner 		
genom Reuma-förbundet

@Vaskuliittiyhdistys
Vaskuliittiyhdistys

Suomen Vaskuliittiyhdistys ry är ett
riksomfattande patientförbund, vars
syfte är att förena vaskulitpatienter,
förbättra deras livskvalitet, befrämja
forskning och vård, samt ge stöd åt de
insjuknades familjer.

BLI MEDLEM
OCH PÅVERKA!
www.vaskuliittiyhdistys.fi

Förbundet har ett aktivt samarbete med
andra föreningar som representerar
sällsynta sjukdomar.

vaskuliittiyhdistys@gmail.com
www.vaskuliittiyhdistys.fi
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Vaskuliter hör till sällsynta
autoimmuna sjukdomar och i
dem vänder sig immunförsvaret
mot sig själv istället för att skydda
mot utomstående angripare.

Anca-vaskuliter
Eosinofilisk granulomatös polyangit (EGPA)
Granulomatös polyangit (GPA)
Mikroskopisk polyangit (MPA)

Hudvaskuliter

VASKULIT BETYDER
BLODKÄRLSINFLAMMATION.

I VASKULITSJUKDOMAR BLIR BLODKÄRLSVÄGGARNA
inflammerade och skadade. Följden av deras skada kan vara
förträngning, blodkoagulering (trombos), syrebrist (iskemi),
artäriell utvidgning (aneurysm) eller blödning. Inom svåra vaskuliter kan blodcirkulationen stanna upp helt och hållet, vilket
kan leda till vävnadsdöd i ett organ (kallbrand).
VASKULITSYMPTOM OCH SJUKDOMSBILD är beroende
av blodkärlens storlek, antal, typ och läge. Typiska allmänsymptom för vaskuliterna är feber, trötthet och en allmän sjukdomskänsla samt olika slag av muskel- och ledbesvär.
VASKULITERNAS UPPKOMSTMEKANISM är till största
delen okända. Vaskuliter kan inte läkas helt och hållet, utan
målet med vården är att uppnå en symptomfri fas (remission).
En del av vaskuliterna är sekundära och då kan en bakomliggande faktor vara en infektion, medicin eller sjukdom.

Normokomplementarisk urtikariavaskulit (NUV)
Hypokomplementarisk urtikariavaskulit (HUV)
Hypokomplementarisk urtikariavaskulit syndrom (HUVS)
Leukocytoklastisk vaskulit (LCV)
Överkänslighetsvaskulit (HSV)
IgA-vaskulit (IgAV)
Kryoglobulinemisk vaskulit (CV)

Neurologiska vaskuliter
Vaskuliter i det centrala nervsystemet (CNS)
Primär angit i det centrala nervsystemet (PACNS)
Sekundär vaskulit i det centrala nervsystemet
Perifer vaskulit i det centrala nervsystemet

Övriga vaskuliter
Behcets sjukdom (BD)
Neuro-Behcet
Buergers sjukdom
Cogans syndrom (CS)
Jättecellsarterit (GCA)
Kawasaki sjukdom (KD)
Polyarteritis nodosa (PAN)
Kutan Polyarteritisk nodosa (cPAN)
Takayasu arterit (TAK)

