Suomeen tarvitaan
kansallinen
syöpästrategia
– syöpäpotilaat eivät voi enää odottaa

Syöpä on kansantauti, johon elämänsä aikana sairastuu arviolta joka kolmas suomalainen. Jo vuonna
2035 Suomessa diagnosoidaan noin 30 % enemmän
syöpätapauksia kuin nykyisin. Lisäksi parantumattomankin syövän kanssa voi jatkuvien hoitojen avulla
elää entistä pidempään. Näistä syistä johtuen syöpäpotilaiden määrä kasvaa koko ajan.

2035 mennessä. Strategian tehtävänä on yhtenäistää
kansallisesti syövän ehkäisyyn, toteamiseen, hoitoon
ja kuntoutukseen liittyviä toimia molekyyliprofilointiin perustuva yksilöllinen syövänhoito huomioiden.
Tavoitteemme on, että STM:n johdolla valmistellaan
kansallinen syöpästrategia heti hallituskauden alussa
yhdessä sidosryhmien kanssa.

Nyt on aika toimia ja rakentaa Suomeen kansallinen
syöpästrategia. Ilman kokonaisvaltaista strategiaa
Suomi ei pysty vastaamaan syöpätapausten nopeaan
kasvuun ja hoitokustannusten nousuun liittyviin haasteisiin. Kansallinen syöpästrategia on suunnitelma
syövänhoidon parantamiseksi ja se kattaa kaikki ne toimet, joilla vähennetään syöpään sairastumista ja kuolemista ja syövän aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä. Siinä esitellään ehdotukset ja suositukset, joiden
avulla syöpäsairauksien hoitojärjestelmää kehitetään
terveystaloustieteellisesti kestävällä tavalla vuoteen

Yksilöllinen syövänhoito tarkoittaa potilaan
syöpäkasvaimen geeni- ja molekyylitietojen
perusteella valittua yksilöityä hoitoa. Yksilöllisellä syövänhoidolla tarkoitetaan myös potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista
hoidon valinnassa ja yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimista.

Kansallisen syöpästrategian kulmakivet
Yhdenvertainen syövänhoito

Vaikuttava hoito

Suomalainen syövänhoito on
yhdenvertaista

Vaikuttava hoito on nopeasti
saatavilla Suomessa

Jokaisella syöpäpotilaalla on
nopea ja yhdenvertainen pääsy
tehokkaaseen hoitoon omista
kyvyistään, kotipaikkakunnastaan tai taloudellisesta
asemastaan riippumatta.
Syövänhoitoon erikoistunutta
hoitohenkilökuntaa lisätään
potilasmäärien kasvaessa.

Syöpäpotilaalle tarjotaan
oikea-aikaisesti yksilöllisesti
sopivin ja vaikuttavin hoito.
Syöpään sairastunut hyötyy
hoidosta ja kokee mahdollisimman vähän sen aiheuttamia
haittoja. Hoitojen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan
aktiivisesti kansallisten laatu
rekisterien avulla.

Mahdollistava tutkimusympäristö
Suomi tarjoaa yksilöllistä
hoitoa tukevan
tutkimusympäristön
Tutkimustyön resurssit taataan yhä tehokkaampien ja
paremmin siedettyjen hoitojen kehittämiseksi. Potilaiden
mahdollisuutta osallistua
tutkimuksiin edistetään siten,
että he pääsevät halutessaan
tutkimuspotilaiksi joustavasti
osana hoitopolkuaan.

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa on hanke, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten syöpäpotilaiden hoitoa, edistää syöpätutkimusta ja saada Suomeen kansallinen syöpästrategia. Hankkeen
taustalla ovat Suomen Syöpäinstituutin säätiö, Suomen Syöpäpotilaat ry sekä joukko lääkeyrityksiä.
Lue lisää tavoitteistamme ja toiminnastamme osoitteessa www.mallimaa.fi.

