


Syöpä on toiseksi yleisin lasten kuolemaan johtava syy kehittyneissä 
maissa. Suomessa tehdään vuosittain yli 150 uutta lasten syöpä-
diagnoosia. Tämä tarkoittaa, että lähes joka toinen päivä yksi lapsi  
sairastuu ja hänen sekä hänen perheensä elämä muuttuu 
äärimmäisellä tavalla. 

Tällä hetkellä suomalaisista lapsista noin 3 000  
on syöpähoidossa ja seurannassa. Lasten syöpä-
hoitoon liittyvä lääketieteen kehitys on ollut 
viimeisen 30 vuoden aikana menestys. Vielä 
1980-luvulla vain yksi neljästä sairastuneesta 
lapsesta voitiin parantaa, mutta nykyään kolme 
neljästä elää myös aikuisuuden. Kuitenkin  
Suomessa yksi neljästä syöpään sairastuneesta 
lapsesta edelleenkin menehtyy.

Suomessa on noin 7 000 henkilöä, jotka ovat sairastaneet syövän 
lapsuus- tai nuoruusiässä. Pitkäaikaisselviytyjien määrä kasvaa noin 
kahden prosentin vuosivauhdilla. Heistä kuitenkin merkittävällä 
osalla on seurantaa ja hoitoa vaativia oireita tai sairauksia.

Lasten syöpähoidossa on tehty uranuurtavaa työtä Pohjoismaissa. 
Kansainvälisissä vertailuissa Suomen hoitotulokset ovat 
maailman huippua. Lapsiin kohdistetut syöpähoidot ovat 
lääketieteellisesti vaativia. Ne edellyttävät jatkuvaa kehittämistä 
ja mukanaoloa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimus- 
ja hoidonkehitysprojekteissa. Lasten syöpä- ja veritautihoidot 
perustuvat pääosin kansainvälisesti kehitettyihin hoito-ohjelmiin. 
Näiden käyttöönotto ja toteuttaminen edellyttävät merkittäviä 
henkilö- ja taloudellisia resursseja. Tiukentuneen kansainvälisen 
seurannan ja valvonnan takia myös suomalaisten  
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sairaaloiden tulee nykyään rekisteröityä näihin kehitettäviin  
hoito-ohjelmiin saadakseen ne käyttöön myös suomalaisille, 
syöpään sairastuneille lapsille. 

Suomessa ollaan uudenlaisessa ja haastavassa tilanteessa. 
Rakenteelliset mahdollisuudet reagoida nopeasti näihin uusiin 
vaatimuksiin sekä taloudellisin että henkilöresurssein ovat rajalliset. 
Vaarana on, että suomalaisia syöpää sairastavia lapsia ei enää 
kyetä hoitamaan uudenaikaisimmilla syöpähoito-ohjelmilla. 
Samanaikaisesti kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet,  
että hoitotutkimuksissa mukana olevien sairaaloiden hoitotulokset 
ovat merkittävästi paremmat. Vielä haastetta lisää se, että nykyinen 
terveydenhuoltojärjestelmämme ei tunnista riittävän hyvin haitallisia 
myöhäisvaikutuksia. Myös näihin tulisi kyetä puuttumaan varhaisella 
toteamisella ja oikealla hoidolla.

Tarvitsemme lisää varoja lasten syöpähoitojen kehittämiseen sekä 
myöhäisseurantaan. Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön varoilla 
tuetaan lasten veri- ja syöpätautien kliinistä tutkimusta sekä 
hoidon kehitystä. Säätiön varoilla mahdollistetaan huippuosaajien 
keskittyminen uudenaikaisimpien hoitojen käyttöönottoon ja 
syövästä selvinneiden lasten elämän epävarmuuden vähentämiseen.

Sairastuneen lapsen ja hänen perheensä elämä muuttuu 
äärimmäisellä tavalla. Lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat tukea 
paitsi sairauden aikana, myös syövästä parantumisen jälkeen. 
Kuoleman pysäyttävä voitto ei vielä turvaa täyttä elämää.

Aamu Säätiö haluaa taata syöpään sairastuneille suomalaislapsille 
kansainvälisestikin tarkasteltuna parhaan mahdollisen hoidon 
ja täyden elämän. Keräämme varoja auttaaksemme häntä, 
jonka elämänlanka on ohuen ohut. Aamun varat kohdennetaan 
suomalaisten syöpää sairastavien lasten hoidon kehitykseen.
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