LÄHDE MUKAAN ENDOMETRIOOSIVIIKON YHTEISTYÖKUMPPANIKSI!
-

Valtakunnallinen Endometrioosiviikko 20 - 26.3.2017

Endometrioosiyhdistys ry järjestää valtakunnallisen endometrioosiviikon 2026.3. Viikon pääteemana on ”Endometrioosin monimuotoisuus”.
Endometrioosin monimuotoisuuden vuoksi sairautta on haastava tunnistaa
sekä hoitaa ja se vaikuttaa moneen elämänalueeseen.
Endometrioosiyhdistys ry pyrkii teemaviikon aikana rikkomaan vaikenemisen
kulttuuria ja lisäämään tietoisuutta endometrioosista ja naisten
seksuaaliterveydestä.
Kiinnostaisiko teitä lähteä mukaan yhteistyökumppaniksi
Endometrioosiviikon tukijoukkoihin? Endometrioosi koskettaa Suomessa
200 000 naisen elämää, joten olemalla mukana osoitat tukesi merkittävälle
joukolle naisia.
-

Mitä odotamme yhteistyökumppanilta?
Mahdollisuuksia osallistua on monia. Voitte jakaa tietoa ja yhdistyksen
laatimia kuvia sosiaalisessa mediassa. Voitte somistaa liikkeenne tai
yrityksen tilat keltaiselle, henkilökunnalle tarjoamme keltaisia
tukinauhoja, lähetämme teille Endometrioosiviikon julisteen, vaikka
näyteikkunaan laitettavaksi sekä esitteitä jaettavaksi.
Vuonna 2016 esimerkiksi optikkoliikkeen ikkunassa oli keltaisia
silmälasikehyksiä, kahvilassa tarjolla keltaisia leivonnaisia ja
kauneushoitolassa esitteitä tiskillä. Osallistumisen tavasta voimme
sopia yhdessä.

-

Mitä yhteistyökumppani saa?
Yhteistyökumppanimme saa näkyvyyttä viikon tiedotuksessa sekä
jäsenlehti Endorfiinissa (Painos 1100). Sekä mahdollisuuden tavoittaa
sellainen kohderyhmä, joka arvostaa tukea erityisen paljon. Tämä siksi,
että sairaus on vielä huonosti tunnettu ja ymmärretty.

Endometrioosi on kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti, joka aiheuttaa
kroonista kipua, heikentää sitä sairastavan elämänlaatua ja aiheuttaa
lapsettomuutta. Endometrioosi on uusiutuva, krooninen sairaus. Tutkimusten
mukaan 10-15 % hedelmällisessä iässä olevaa naisista sairastaa
endometrioosia
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Tämä tarkoittaa, että Suomessa on jopa 200 000 endometrioosista kärsivää
naista. Silti sairaus on huonosti tunnettu sekä diagnosoitu Diagnoosiviive on
tutkimusten mukaan noin 6-9 vuotta.
Kansainvälisiin
tutkimuksiin
suhteutettuna
sairauden
vuosittaiset
kustannukset Suomessa ovat noin 1,5 miljardia, joka on samaa luokkaa kuin
esimerkiksi astman tai diabeteksen vuosittaiset kustannukset. Voidaan siis
puhua kansantaloudellisesti merkittävästä sairaudesta. Hoitokustannusten
lisäksi voimakkaat kivut johtavat koulu- ja työpoissaoloihin ja rajoittavat
harrastuksia sekä normaalia sosiaalista elämää. Noin puolella naisista, joilla
on lantion alueen kipuja tai lapsettomuutta, todetaan endometrioosi.

Endometrioosiviikko löytyy Facebookista.
Viikon aikana käytämme #endometrioosi #endometrioosiry
#menkateisaaestääelämästä #endometrioosiviikko #moona
#pukeudukeltaiseen #EndoMarch

Lisätietoja: www.endometrioosi.fi

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä mikä voisi olla teille sopiva tapa osallistua!
Jutta Laino-Tabell
Toiminnanjohtaja
p. 050 3724453
jutta.laino@endometrioosi.fi
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