
 

 

Terveydenhuollon ammattilaiset yhdistävät voimansa ESMO 
2014 -kongressissa tukeakseen pään ja kaulan alueen syöpää 

sairastavien monialaista hoitoa kaikkialla Euroopassa 
 
 Toinen pään ja kaulan alueen syöpien eurooppalaisen yhdistyksen (European Head and Neck 

Cancer Society) ”Terveydenhuollon ammattilaisten tiedotuspäivä” merkitsee tämänvuotisen 

menestyksekkään Make Sense -kampanjan tietoisuusviikon päättymistä  

 Varhainen diagnoosi, monialainen hoito ja hoidon jälkeinen seuranta ovat ratkaisevan tärkeitä 

pään ja kaulan alueen syöpää sairastavien potilaiden parempien hoitotulosten varmistamiseksi 

 Terveydenhuollon ammattilaiset yhdistävät voimansa taistelussa tautia vastaan, joka tappaa 

vuosittain yli 62 000 ihmistä Euroopan laajuisesti  

Madrid, Espanja: 26. syyskuuta 2014 – Pään ja kaulan alueen syöpien eurooppalainen 

yhdistys (EHNS) ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot tänään, perjantaina 26. syyskuuta, 

toteutettavasta tämän vuoden ”Terveydenhuollon ammattilaisten tiedotuspäivästä” osana 

toista Make Sense -kampanjan pään ja kaulan alueen syövän tietoisuusviikkoa. 

Tiedotuspäivän tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisten monialaiselle 

joukolle tietoa ja apukeinoja, joilla he voivat tehokkaasti tunnistaa pään ja kaulan alueen 

syövän mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Nykyään pään ja kaulan alueen syöpä 

todetaan 60 %:lla potilaista taudin edenneessä vaiheessa ja heistä 60 % kuolee tautiin viiden 

vuoden kuluessa.  

Tämänpäiväinen tiedotuspäivä on jatkoa viime vuonna menestyksellisesti toteutetulle 

ensimmäiselle kampanjalle, joka lisäsi laajalti terveydenhuollon ammattilaisten, suuren 

yleisön, poliitikkojen ja potilaiden tukiryhmien tietoisuutta pään ja kaulan alueen syövästä.  

Varhainen diagnoosi on edelleen ensisijaisen tärkeä, mutta tänä vuonna Make Sense -

kampanja keskittyy lisäksi standardisoidun monialaisen hoidon, mukaan lukien hoidon 

jälkeisen seurannan, ratkaisevaan merkitykseen pään ja kaulan alueen syöpää sairastavien 

hoidossa kaikkialla Euroopassa. Tällä hetkellä ainoastaan neljä Euroopan unionin 

jäsenvaltiota (Ranska, Belgia, Alankomaat ja Iso-Britannia) tarjoaa monialaista hoitoa. 

Kutsumme terveydenhuollon ammattilaiset ESMO-kongressin Make Sense -kampanjan 

näyttelyosastolle, jossa heillä on mahdollisuus tavata EHNS:n valmisteluryhmän jäsenet. 

Saatavilla on maksutonta koulutusmateriaalia, kuten pään ja kaulan alueen syövän oireista 

kertova esite ja äskettäin julkaistu hoidon jälkeisestä seurannasta kertova kirjanen. 

”Eurooppalaisten terveydenhuollossa toimivien kollegojen tukemana EHNS vaatii 

toteuttamaan aloitteen, joka takaa jokaiselle pään ja kaulan alueen syöpää sairastavalle 

potilaalle Euroopassa pääsyn monialaisen ryhmän hoitoon osaamiskeskuksessa”, totesi 



 

professori René Leemans, EHNS-yhdistyksen puheenjohtaja ja korva-, nenä- ja kurkkutautien 

ja pään ja kaulan kirurgian osaston johtaja ja professori VU University Medical Centressä. 

”Potilas hyötyy monialaisen ryhmän hoidettavana olemisesta monella tavalla, esimerkiksi 

aika taudin diagnoosiin ja taudin vaiheen määrittelyyn lyhenee, potilas pääsee paremmin 

viimeisimpiin hoitoihin ja hoidon koordinointi ja jatkuvuus koko hoidon ja hoidonjälkeisen 

seurannan ajan paranee.”  

 

Monialaisessa hoitoryhmässä (MDT) yhdistyvät kaikkien potilaan hoitoon, hoidon jälkeinen 

seuranta mukaan lukien, osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten taidot, kokemus ja 

asiantuntemus. On erittäin tärkeää, että kaikki potilaat, jotka ovat saaneet hoitoa pään ja 

kaulan alueen syöpään, ovat monialaisessa hoidon jälkeisessä seurannassa vähintään viiden 

vuoden ajan. 

”Tehokas monialainen hoidon jälkeinen seuranta voi tukea potilaan kuntoutumista, 

varmistaa taudin uusiutumisen varhaisemman toteamisen ja lisätä potilaiden 

hoitotyytyväisyyttä,” totesi professori Wojciech Golusiński, Wielkopolskan syöpäkeskuksen 

pään ja kaulan kirurgian osaston johtaja Poznańissa, Puolassa. ”On ratkaisevan tärkeää, että 

eurooppalaiset terveydenhuollon ammattilaiset jatkavat tiedottamista pään ja kaulan 

alueen syövästä, edistävät monialaista hoitoa ja sitä kautta parantavat potilaiden 

hoitotuloksia.”  

Kuinka voit osallistua:  

Jos haluat auttaa jakamaan tietoa pään ja kaulan alueen syövästä, voit: 

 vierailla näyttelyosastollamme, joka sijaitsee ESMO 2014 -kongressin potilastukialueella 

PA9 ja josta saat lisää tietoa pään ja kaulan alueen syövästä EHNS-yhdistyksen jäseniltä  

 ottaa mukaasi vuoden 2014 Make Sense -kampanjan tiedotteen ESMO:n 

näyttelyosastolta tai ladata sen osoitteesta http://makesensecampaign.eu/downloads 

 ladata esitteemme, jossa kerrotaan hoidon jälkeisestä seurannasta ja herättää 

keskustelua monialaisesta hoidosta http://makesensecampaign.eu/downloads 

 herättää keskustelua: lataa lehtisiä ja julisteita, jotta voit tiedottaa kampanjasta ja 

herättää keskustelua tunnusmerkeistä ja oireista (yksi oire kolmen viikon ajan) 

http://makesensecampaign.eu/downloads  

 jakaa videon: katso ja jaa opetusvideomme pään ja kaulan alueen syövästä 

http://makesensecampaign.eu/video-content  

 allekirjoittaa Make Sense -kampanjan vetoomuksen: tue Make Sense -kampanjaa 

yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa osoitteessa 

http://makesensecampaign.eu/petition  

http://makesensecampaign.eu/downloads
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 osallistua keskusteluun Twitterissä: käytä hashtagia #makesense ja tutustu 

verkkosivustoomme www.makesensecampaign.eu  

 

Lisätietoa saa osoitteesta www.makesensecampaign.eu. 

 
- PÄÄTTYY - 

Huomautuksia toimittajille 

 
Yhteystiedot tiedotusvälineille  

Sophie Ryan 
+44 (0)7809 390 664 
sryan@axon-com.com  
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