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Ajoissa aloitetulla hyvällä hoidolla on mahdollista
estää tyypin 2 diabetekseen usein liittyvien sydän- ja
verisuonisairauksien ilmaantuminen. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa pyritään verensokerin alentamisen
lisäksi vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti myös muihin
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, kuten
kohonneeseen verenpaineeseen ja epäedullisiin veren
rasva-arvoihin. Ensisijaisena hoitona pyritään korjaamaan elintapoja terveellisemmäksi.

Tervetuloa Pohjolan
Lääkäripäiville!
1. Käypä hoito -suositus, potilasversio, Diabetes. Viitattu 7.1.2019
Novo Nordisk® ja Changing diabetes® ovat Novo Nordisk A/S:n omistamia tavaramerkkejä.

toivottaa johto- ja ohjelmaryhmän uusi
puheenjohtaja, professori Juha Auvinen

Tavallisimmat työikäisten
syövät ovat rinta-, eturauhasja suolistosyövät. Merkittävä
osa syöpään sairastuneista
paranee sairaudestaan ja Kela
on omalta osaltaan mukana
tukemassa potilaiden arjessa
selviytymistä, hoitoa sekä
kuntoutumista.”

Työterveyslääkärin
näkökulmasta yksi
ratkaisevimmista tekijöistä
syöpäpotilaan kokonaisvaltaista
hoitoa ajatellen on hyvä
tiedonkulku erikoissairaanhoidon
ja jatkohoidosta vastaavien
terveydenhuollon yksiköiden
välillä.”

Vastaava asiantuntijalääkäri, syöpätautien
erikoislääkäri, LT Katariina Klintrup, Kela

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon
erikoislääkäri Sari Uino, Terveystalo ja
työterveyshuollon erikoislääkäri
Katariina Anias, Mehiläinen

Jussi Tuokkola

Syöpäpotilaan kannalta
kaikkein tärkeintä matkalla
takaisin työelämään on oman
kokemukseni mukaan avoin,
tiivis ja luottamuksellinen
vuorovaikutus työntekijän,
työnantajan ja työterveyshuollon ammattilaisten
kesken.”

Ihmisten eläessä yhä
pitempään syöpää sairastavien
kuntoutus on muuttunut
vähitellen voimavarakeskeisestä
toimintakykykeskeisemmäksi.
Elämänlaatua laskevat erityisesti
heikko fyysinen kunto, väsymys
sekä matala mieliala.”

Kokemusasiantuntija MA Tuomi-Tuulia Ervasti, Suomen Syöpäpotilaat ry

Fysiatrian erikoislääkäri, tohtorikoulutettava
Kristiina Kokkonen, Orton ja INTO Terveys

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Uino on Pohjolan Lääkäripäivien Syöpä ja työelämä -session
puheenjohtaja.

Syöpä ja työelämä -teema on
laajasti esillä Pohjolan Lääkäripäivillä
N

oin joka kolmas syöpään sairastunut on
työikäinen ja yhä useampi heistä pystyy
jatkamaan työelämässä pahanlaatuisesta sairaudestaan huolimatta – riippumatta siitä,
onko syöpä parantunut, kroonistunut tai levinnyt. Syöpä ja työelämä -teema onkin tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja sitä käsitellään Pohjolan
Lääkäripäivillä poikkeuksellisen kattavasti. Esillä

on mm. kokemusasiantuntijan, työelämäkoordinaattorin, järjestötyön ja Kelan sekä syöpätautien,
yleislääketieteen, työterveyshuollon ja fysiatrian
näkökulmia aiheesta.
Syöpä ja työelämä -session puheenjohtajana toimii oululainen yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Uino, joka havahtui omassa
työssään Terveystalossa siihen, että hänen vastaan-

otollaan käy yhä enemmän syöpään sairastuneita
työikäisiä ja hän – kuten todennäköisesti moni
muukin kollega – tarvitsee tämän takia lisätietoa
syöpäsairauksista ja niiden hoidoista sekä potilaiden jatkohoidosta. Uino ryhtyikin tuumasta toimeen ja oli yhteydessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n
”Minä, syöpä ja työ” -hankkeen projektipäällikkö
Emma Anderssoniin. Näin sai alkunsa Syöpä ja

työelämä -luentosessio. Kyseessä on aihepiiriltään
uudenlainen, myös potilaiden kokemuksia esiin
tuova luentokonsepti ja sen annissa painottuu käytännönläheisyys.

Tapausesimerkkinä rintasyöpä & jatkohoito
avohoidon näkökulmasta
R

intasyöpä on ylivoimaisesti yleisin sekä työikäisten että tätä vanhempien naisten syöpäsairaus Suomessa (noin 25 % kaikista naisten syövistä – keskimäärin 5000 uutta rintasyöpädiagnoosia
vuosittain). Hoidot ovat kehittyneet ja moni potilas
pystyy tämän ansiosta jatkamaan työelämässä rintasyöpään sairastumisestaan huolimatta (osa jopa
hoitojen aikana ja vaikka syöpä olisi levinnyt).
Pohjolan Lääkäripäivillä on perjantaina 21.2.
pidettävän Syöpä ja työelämä -koulutuksen ja lyhyen tauon sekä näyttelyyn tutustumisen jälkeen
Rintakirurgia muuttuu – yleislääkärin selviytymisopas -sessio. Sen puheenjohtajana toimii ylilääkäri,
plastiikka- ja käsikirurgian erikoislääkäri, dosentti
Outi Kaarela KYSistä. Rintasyöpä on esillä myös
Syöpä ja työelämä -sessiossa, jossa siitä puhuu syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, LT Minna
Jääskeläinen OYSista. Hän pitää ”Rintasyöpä, diagnostiikasta hoitoihin” -luennon.
Rintasyöpäpotilaan seuranta ja jatkohoito
perusterveydenhuollossa
Rintasyöpäpotilaiden seuranta on siirtynyt viime
vuosina yhä enemmän perusterveydenhuoltoon ja
työterveyshuoltoon. Heidän jatkohoidossaan painottuu Minna Jääskeläisen mukaan potilaiden tukemisen ja arkielämään palaamisen kannustamisen
lisäksi erityisesti mahdollisten paikallisuusiutumien
sekä sairastettuun syöpään ja sen hoitoihin liittyvien myöhäisvaikutusten huomioiminen.
Esimerkiksi rintasyövän lääkehoito voi aiheuttaa
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Rintasyöpä on naisten
yleisin syöpä ja siihen
sairastuneiden ennuste
on Suomessa Euroopan
parhaimpia – suhteellinen
5-vuotiselossaololuku
on 90 %. Tämä heijastuu
positiivisesti myös työ- ja
toimintakykyyn.
sekä itse valmisteesta, potilaan iästä että yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen eriasteisia haittavaikutuksia kuten laskimotukoksia, munasarjakystia
ja kohdun endometriumin paksuuntumista. Lääkitys voi altistaa myös osteoporoosille sekä endometriumkarsinoomalle (harvoin). Lievempiä, mutta
melko tavallisia tiettyjen lääkeryhmien haittavaikutuksia ovat nivelten turvotus, kipu ja jäykkyys. Ne
ovat vaarattomia, mutta voivat vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn sekä jokapäiväiseen elämänlaatuun.
Kaikkiin hormonaalisiin syöpähoitoihin voi liittyä
vaihdevuosioireiden kaltaisia oireita kuten yöhikoilua, unihäiriöitä ja mielialan vaihtelua.

Sekä solunsalpaaja- että sädehoidot vaikuttavat
jakautuviin soluihin ja monet niiden haittavaikutuksista kohdistuvat nopeasti uudistuviin kudoksiin
kuten hiuksiin, luuytimeen ja suoliston limakalvoihin. Tämä selittää osin sen, että syöpäpotilailla saattaa esiintyä hoitojen jälkeen melko pitkään eriasteista ripulia. Opioidilääkitykseen liittyy puolestaan
haittavaikutuksena ummetusta.
Ohessa olevat otteet ovat suoria lainauksia ”Rintasyöpäpotilaan seuranta liitännäishoitojen jälkeen”
-artikkelista Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n valtakunnallisesta diagnostiikka- ja hoitosuosituksesta
(päivitetty 22.1.2019). Se löytyy osoitteesta: rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/hoitosuositus/
Potilaalle laaditaan seurantasuunnitelma, joka
kirjataan sairauskertomukseen hoidon päättyessä
tai jo hoitojen aikana. Potilas voi olla seurannassa yhtä turvallisesti perusterveydenhuollossa kuin
erikoissairaanhoidossa.”
Seurannan tarkoituksena on varmistaa potilaan toipuminen leikkaus- säde- ja solunsalpaajahoidoista ja huolehtia hormonaalisesta liitännäishoidosta.”
Ensimmäisten vuosien aikana hoitojen jälkeen
esiin tulevia ongelmia ovat hormonaalisen tilanteen
muutokset hoitojen takia, kuten ennenaikainen menopaussi, hormonaalisten liitännäislääkkeiden haittavaikutukset, vaihdevuosioireet, leikkausalueen kipu ja kiristys, leikatun puolen yläraajan turvotus,

väsymys, depressio, osteoporoosi ja huoli syövän
uusiutumisriskistä.”
Kainaloevakuaation jälkeiseen yläraajan lymfödeemaan auttaa omatoiminen säännöllinen venyttely, fysioterapeutin yksilöllisesti mittaama tukihiha
ja lymfaterapia, josta saatava apu tosin on lyhytaikainen ilman jatkuvaa tukihihan käyttöä.”
Seurantakäynnillä tai potilaan hakeutuessa uusien vaivojen, varsinkin uudentyyppisten kipujen
takia lääkäriin on otettava huomioon potilaan rintasyövän kliinispatologiset ennustetekijät, jotka voivat
viitata korkeaan uusiutumariskiin. Hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään liittyy pitkäaikainen
uusiutumariski.”
Luustometastaasit ovat yleisimpiä metastaaseja.
Kipu on yleisin ensioire.”
Toisen rinnan syöpävaara säilyy potilaalla loppuiän.”

n Syöpä & työelämä -teema jatkuu sivulla 24.
Lähde: Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n Rintasyövän
valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus 2019
(rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/hoitosuositus/)
© Maj-Leena Tuhkanen, LL

MAINOS

Mikä avuksi IBS-ripuliin?
Ripulipainotteisesta ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS-D, lrritable Bowel
Syndrome -Diarrhea) kärsivä voi joutua varsinaiseen vessaralliin, kun
vessaan on päästävä missä tahansa ja milloin tahansa. Onkin todettu, että
ripulipainotteinen IBS laskee potilaan elämänlaatua enemmän kuin muut
IBS:n muodot.1

Suolen sisältö

Lisääntynyt
läpäisevyys
Tiivis liitos

Tiivis liitos

Suolen lisääntynyt läpäisevyys
Uutta tietoa IBS:n syntyyn vaikuttavista patofysiologisista mekanismeista
saadaan koko ajan. Suolen läpäisevyyden on todettu lisääntyvän erityisesti
IBS-D-potilailla.2,3 Lisääntyneellä läpäisevyydellä tarkoitetaan tilannetta,
jossa suolen epiteeliesteen solujen väliset tiiviit liitokset heikkenevät ja
päästävät suolen sisältöä lävitse. Tiiviiden liitosten heikkeneminen voi johtua
esimerkiksi dysbioosista tai limakalvoa ärsyttävistä ruoan antigeeneistä.
Lisääntynyt läpäisevyys johtaa immuunipuolustuksen aktivoitumiseen,
limakalvon matala-asteiseen tulehdukseen, muutoksiin suolistomikrobiston
koostumuksessa ja hermoston välityksellä IBS-oireisiin, kuten vatsakipuun ja
ripuliin.2,3

UUS

UUT

Epiteeliesteen solut

Immuunipuolustuksen aktivoituminen
Matala-asteinen tulehdus
IBS-ripulin oireet

Kuva 1. IBS-D ja suolen lisääntynyt läpäisevyys
1) Singh P et al. Patients with irritable bowel syndrome -diarrhea have lower disease specific quality of life than
irritable bowel syndrome-constipation. World J Gastroenterol. 2015;21(26):8103-9.
2) Ford AC et al. lrritable Bowel Syndrome. N Engl Med. 2017;376:2566-78.
3) Enck P et al. lrritable Bowel Syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016 Mar 24;2: 16014.

Gelsectan® vahvistaa tiiviitä
liitoksia ja vähentää suolen
läpäisevyyttä
Ksyloglukaani ja kasviproteiinit suojaavat
suolen limakalvoa ja sen tiiviitä liitoksia
estäen suolen läpäisevyyden lisääntymisen.

Krooniseen ja toistuvaan
ripuliin ja vatsakipuun

Gelsectan® lisää bifidobakteerien
määrää suolistossa

Gelsectan palauttaa suoliston
normaalin toiminnan, kun kyseessä
on ripulipainotteisesta ärtyvän
suolen oireyhtymästä (IBS-D),
suolistoyliherkkyydestä tai
lääkkeistä johtuva ripuli ja vatsakipu.

Ksylo-oligosakkaridit lisäävät suoliston
hyödyllisten bifidobakteerien kasvua.
Bifidobakteerit käyttävät ksylooligosakkarideja energialähteenään ja
tuloksena syntyy mm. suolen limakalvolle
tärkeitä lyhytketjuisia rasvahappoja.
Espanjan gastroenterologiyhdistys
(2019) suosittelee ksyloglukaania,
kasviproteiinia ja ksylo-oligosakkarideja
sisältävää valmistetta IBS-D:n ensilinjan
hoitoon yksin tai muiden valmisteiden
kanssa.

Pakkaus: 60 kapselia
2-4 viikon kuurina tai ylläpitohoitoon.
Terveydenhuollon laite

Apua IBS-oireisiin itsehoitovalmisteilla
IBS-oireet ilmenevät eri tavoin henkilöstä riippuen ja apteekin itsehoitovalikoimasta onkin saatavilla apua eri ongelmiin,
kun ruokavalio- ja elämäntapamuutoksilla ei saada riittävää hoitovastetta.

i say: TURVOTUS JA IBS -OIREET

Makrogoli ja IRMOLEX® auttavat estämään
ulosteen kuivumista ja ehkäisevät ummetusta
säilyttäen suoliston normaalin toiminnan.
Piparmintunmakuinen purutabletti, 3x10 kpl

APTEEKISTA

Hoitaa ruoansulatuskanavan ongelmia, kuten ripulia,
närästystä ja pahoinvointia. Piihappogeeli sitoo haitallisia
ja ärsyttäviä aineita ja kuljettaa ne pois elimistöstä.
Suun kautta nautittava geeli, 500 ml

Simetikonia ja piparminttuöljyä sisältävät kapselit
vähentävät turvotusta, ilmavaivoja ja niistä
johtuvaa epämukavuuden tunnetta tai kipua.
Kapseli, 30 kpl

n Työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström
(oik.) luennoi Pohjolan Lääkäripäivien Syöpä ja
työelämä -sessiossa aiheesta Työhönpaluun
keinot yhdessä työterveyshuollon erikoislääkäri Katariina Aniaksen kanssa.

Ted Bergeron

”Minä, syöpä ja työ” -hankkeen projektipäällikkö Emma Andersson ja työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström

”Minä, syöpä ja työ” -hanke
on tuonut tärkeää tietoa
työhön paluuseen
vaikuttavista tekijöistä

S

uomen Syöpäpotilaat ry on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Syöpäjärjestöjä. Yksi Syöpäpotilaat ry:n koordinoimista
projekteista on Pohjolan Lääkäripäivillä esillä oleva Suomi 100 -hanke ”Elossa ja osallisena, myös
työelämässä!” (kutsumanimeltään ”Minä, syöpä
ja työ”) ja siihen liittyvä syopajatyo.fi-sivusto.
Syopajatyo.fi-sivusto tarjoaa hyödyllistä tietoa
potilaille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuollon ammattilaisille. Sen taustalla olevan työelämähankkeen perimmäisenä tarkoituksena on
helpottaa työkykyisten syöpään sairastuneiden
paluuta takaisin työelämään. Hanke toteutetaan
Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella. Valtakunnallisesti siihen voi osallistua etänä
mm. sivustolla olevan chatin kautta. Toiminta ja
palvelut ovat osallistujille maksuttomia.
Pohjolan Lääkäripäivien Syöpä ja työelämä -sessiossa luennoi ”Minä, syöpä ja työ” -hankkeen työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström. Ohessa
on hänen kommenttejaan ja kokemuksiaan hankkeen myötä kertyneestä potilaspalautteesta koskien työhön paluuta ja työssä olemiseen vaikuttavia
terveystekijöitä avohoidon näkökulmasta.
Noin joka kolmas syöpään sairastunut 		
on työikäinen

Yhä useampi syöpään sairastunut pystyy jatkamaan työelämässä asianmukaisen hoidon, seurannan ja kuntoutuksen sekä muiden tukitoimien
avulla. Syöpäpotilaat ry:n tekemän kyselyn mukaan yli puolet potilaista palaa töihin vuoden sisällä syöpädiagnoosista.”
Syöpään sairastuminen vaikuttaa lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin. Työ tarjoaa muuta ajateltavaa ja vastapainoa sairastumiselle sekä taloudellista ja sosiaalista turvaa.”
Syöpäsairauksiin ja niiden hoitoihin voi liittyä myöhäisvaikutuksia ja olisi ihanteellista, jos
työhön palaavalla syöpäpotilaalla olisi nimettynä
oma työterveys-, terveyskeskus- tai muu lääkäri,
joka tuntisi koko sairastumisprosessin jo hoidon
alusta lähtien.”
Monet selviytyvät ilman suurempia ongelmia
Työikäiset ihmiset toipuvat ja kuntoutuvat
syöpähoidoista yleisesti ottaen hyvin. Suomen
Syöpäpotilaat ry:n työelämähankkeeseen ottavat
todennäköisesti yhteyttä vaikeimmista oireista
kärsivät. Seuraavat näkemykset perustuvat heidän kokemuksiinsa.”
Psykososiaalinen tuki on tärkeä
Syöpäpotilaat kaipaavat niin hoitojen aikana
kuin niiden jälkeenkin tukea omaan jaksamiseensa. Heidän näkökulmastaan kuntoutus jää kuitenkin usein liian vähälle huomiolle. Tärkeää olisi
myös omien läheisten huomioiminen ja sairastumisen asiallinen käsitteleminen työyhteisössä.”
Kognitiiviset haasteet ovat yleisiä
”Minä, syöpä ja työ” -hankkeessa saadun palautteen mukaan erilaiset kognitiiviset haasteet
kuten nimien unohtelu sekä uuden oppimisen ja
ajatuksen koossa pysymisen vaikeus ovat tavallisia huolenaiheita syövän akuuttihoitojen jälkeen.
Osa kokee myös taustahälyn ja muut vastaavat
aistiärsykkeet tavanomaista häiritsevämpinä.”
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Miksi valitsin yksityisen syöpäsairaalan?

Sain ajan
heti ja pääsin
hoitoihin viikossa

Emma Andersson

Väsymykselle ja uupumukselle on 		
tärkeää löytää syy
Syöpään sairastumiseen liittyy monia pelkoja,
huolia ja paljon mietittävää. Nämä asiat saattavat
vallata mielen, kun tilanne hoitojen osalta rauhoittuu ja säännölliset kontrollit ovat ohi.”
On melko tavallista – myös tutkimusten mukaan
– että syöpäpotilaiden mieliala laskee aktiivihoitojen päätyttyä eli juuri silloin kun kaiken pitäisi olla
hyvin ja lähipiiri juhlii aktiivihoidon onnistumista.
Tämä hämmentää usein potilasta itseäänkin. Harva
osaa varautua mielialan laskuun.”
Syöpätauteihin ja syöpäpotilaiden erityistarpeisiin perehtyneille psykologeille olisi suuri tarve.”
Vatsantoiminnan häiriöt ovat tavallisia
Potilaat puhuvat ”Minä, syöpä ja työ” -hankkeen
ryhmissä usein leikkaus-, säde- ja sytostaattihoitoihin liittyvästä ripulista, joka voi olla hyvinkin voimakasta ja kestää pitkään. Opioidilääkitykseen voi
puolestaan liittyä haittavaikutuksena ummetusta.”

Lymfaturvotus voi rajoittaa toimintakykyä
Imusolmukkeiden poiston jälkeinen lymfaturvotus voi olla kiusallinen ja aiheuttaa hoitamattomana käteen kipua ja väsymistä sekä nosto- ja
muita toimintarajoituksia (vaikeuttaa mm. päätetyöskentelyä ja uimista). Lymfaterapia ja tukihihat
auttavat usein. Niiden saatavuus ja korvattavuus
kuitenkin vaihtelevat huomattavasti eri puolilla
Suomea. Gynekologisia syöpiä sairastavien alaraajaturvotus jää usein vähemmälle huomiolle.”

Osalla potilaista on reuman tyyppisiä nivelkipuja tai leikkauksen jälkeistä hermosärkyä. Myös
esimerkiksi rintasyövän hormonihoidon aiheuttamat vaihdevuosioireet kuten yöhikoilu ja unihäiriöt ovat tavallisia. Allogeenisen kantasolusiirron
saaneista melko moni puhuu uupumuksesta ja
käänteishyljintäoireista. Jälkimmäiset voivat näkyä komplikaatioina ympäri kehoa mm. iholla,
silmissä, nivelissä ja eri elimissä.”

Tunsin olevani
talon tärkein
potilas

Muuta?
Syövän hoito on edennyt viime vuosina tietyiltä
osin jopa huimin harppauksin ja tämä näkyy positiivisesti sekä potilaiden ennusteessa, voinnissa
että työkyvyssä.”

Syöpään liittyy vielä
aiheetonta stigmaa

Syöpään liittyvistä
myöhäisvaikutuksista
kannattaa kysyä

Lähteet: www.syopajatyo.fi, www.syopapotilaat.fi,
www.kaikkisyovasta.fi

Omakohtainen syöpä muuttaa usein terveyden ja sairauden kokemista. Syöpäpotilaiden keskuudessa vaikuttaakin olevan
melko tavanomaista se, että he eivät valita
herkästi ”pienistä” asioista kuten kivuista,
alavireisyydestä, jatkuvasta ripulista tai ummetuksesta. Osa heidän työ- ja toimintakykyynsä sekä elämänlaatuunsa vaikuttavista oireista saattaa siksi jäädä huomioimatta
ja hoitamatta. Lääkärin lyhyt kysymys mahdollisista arkielämää haittaavista terveystekijöistä voi riittää keskustelun avaamiseksi.”
Työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström,
Suomen Syöpäpotilaat ry

Syöpään sairastuneiden
#toivonkukka-kampanja sai tunnustusta
L

ääketeollisuus ry jakoi Vuoden Lääkeinformaatioteko -palkinnon #toivonkukka-kampanjalle
(www.toivonkukka.fi) Farmasian päivillä 29.11.2019.
Kampanja on syöpään sairastuneiden itsensä tekemä ja heidän aloitteestaan luotu ja he ovat vahvasti
myös sen keskiössä. Toivonkukka.fi-sivusto korostaa
osaltaan lääketieteellisen tutkimuksen merkitystä ja

Tunsin, että nyt ollaan
syövänhoidon
aallonharjalla

Kivut ja vaihdevuosioireet ovat tyypillisiä

Vatsavaivat koetaan usein kiusallisiksi ja ne
voivat vaikuttaa häiritsevästi varsinkin uneen, arkirutiineihin sekä työ- ja toimintakykyyn. Monet
syöpäpotilaat ovat kuitenkin väsyneitä toistuviin
lääkärissä käynteihin eivätkä hevin valita ”pienistä”.
Näin myös ripuli- ja ummetusoireet saattavat jäädä
helposti mainitsematta lääkärille ja hoitamatta.”

Monet pitkälle edenneet kansansairaudet
kuten keuhkoahtaumatauti ja erilaiset valtimotaudit ovat ennusteeltaan huonompia
kuin useat työikäisillä yleisimmin esiintyvät
syövät. Syöpään sairastumiseen liittyy kuitenkin vielä ennakkoluuloja, leimautumista
ja väärinkäsityksiä. Ne voivat osaltaan heikentää potilaiden palaamista takaisin työelämään, vaikka terveydentila sen sallisikin.
Kiitos diagnostiikan ja hoitojen kehittymisen, syöpä on kuitenkin nykyisin monessa
tapauksessa vain yksi sairaus muiden joukossa ilman esimerkiksi lisääntynyttä sairaslomille joutumisen uhkaa.

Kaikki kivet käännettiin
minun
auttamisekseni

tuo näkyville aitojen potilaskokemusten kautta esimerkkejä siitä, miten lääketieteen avulla voidaan
auttaa syöpään sairastuneita ja parantaa heidän
ennustettaan.
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Pääsin hoitoihin,
joita muualla
ei ollut vielä tarjolla

Minulla oli
oma syöpälääkäri kaikkien
hoitojen ajan

Syitä on yhtä monta kuin potilastakin.
91 % heistä uskoo meihin niin paljon, että
suosittelisi meitä myös läheisilleen.*
Siksi Docrates.
Potilaamme kertovat: docrates.com/potilastarinat

Ihmisenä ihmisen rinnalla
*Lähde: Docrates, potilastutkimus 2019

Ota yhteyttä vaikka heti: 010 773 2000 www.docrates.com

