
MAAILMANLAAJUINEN 
MUNASARJASYÖVÄN 
PAREMMAN ENNUSTEEN 
TAVOITEOHJELMA

Naisilla, joille kehittyy 
munasarjasyöpä, tulisi 
olla parhaat mahdolliset 
selviytymismahdollisuudet 
ja paras elämänlaatu 
missä tahansa he 
asuvatkin. Jatkuvat 
investoinnit tutkimukseen 
ja infrastruktuuriin tuottavat 
viime kädessä uusia ja 
parempia diagnosointi- 
ja hoitomenetelmiä, 
mutta nyt on olemassa 
mahdollisuus edistyä 
maailmanlaajuisen 
tavoiteohjelman kuuden 
tavoitteen avulla. Globaali munasarjasyövän 

tavoiteohjelma on 
toimintakehotus 

kaikille, jotka ovat 
sitoutuneet parantamaan 

munasarjasyöpää 
sairastavien naisten 

selviytymistä ja 
elämänlaatua. 



NOPEA DIAGNOOSI
Naisilla on oltava mahdollisuus saada diagnoosi viipymättä. 

Every Woman Study ™ tutkimus osoitti, että naisilla kesti keskimäärin puoli vuotta 
munasarjasyövän diagnosointiin siitä, kun ne huomasivat oireita. Oireiden tuntemusta on 
parannettava, jotta naiset hakeutuisivat tutkimuksiin ja saisivat nopeasti asianmukaista 
apua. Lääkärit tarvitsevat myös koulutusta tietääkseen kenelle tutkimuksia tulisi suunnata 
ja näin mahdollistaa useammalle naiselle mahdollisimman varhainen diagnoosi ja hoidon 
aloitus.

HOIDON OPTIMOINTI
Naisilla on oltava pääsy leikkaukseen, hoitoihin ja kliinisiin tutkimuksiin, jotka parantavat 
heidän selviytymismahdollisuuksia ja elämänlaatua riippumatta siitä, missä he asuvat.

Yksilölliset, suunnatut lääkehoidot muuttavat perinteisiä hoitomalleja ja hoitovasteita osalle 
munasarjasyöpää sairastavista naisista. Näistä uusista lääkkeistä voi mahdollisesti hyötyä 
suurempikin osa munasarjasyöpäpotilaista. Tutkimukset osoittavat, että jos munasarjasyövän 
leikkaukset tehdään kokeneiden ja siihen hyvin koulutettujen kirurgien toimesta suurissa 
keskuksissa, tarjoaa se parhaan selviytymismahdollisuuden. Ympäri maailmaa on meneillään 
lukuisia lupaavia kliinisiä tutkimuksia. Näihin tutkimuksiin on kuitenkin niin lääkäreillä kuin 
potilailla vain rajallinen pääsy, johtuen tutkimusasetelmista ja ylipäätään puutteellisesta 
tiedonkulusta avoinna olevista tutkimuksista.

Rahoituksen puute ei saisi estää parasta mahdollista hoitoa, emmekä saa antaa varakkaiden 
ja vähävaraisten maiden välisen kuilun kasvaa entisestään. Mahdollisuus edullisiin 
laadukkaisiin, monitahoisiin hoitoihin, välttämättömiin lääkkeisiin, uusiin tekniikkoihin sekä 
kirurgiseen onkologiaan on kehityttävä, jotta saavutetaan standardin mukainen hoidon taso ja 
laajuus sekä yhdenmukaisuus tutkimukseen perustuvan (evidence based) munasarjasyövän 
hoidon suositusten mukaisesti. Toisin sanoen tavoitteena tulisi aina olla nykytilanteen 
parantaminen.

 

MAAILMANLAAJUINEN PAINOPISTEALUE
Munasarjasyövästä on tultava yksi syövän maailmanlaajuisista prioriteeteista, 
jotta naisten munasarjasyövän onnistuneen hoidon kasvava taakka ja haasteet 
tunnistetaan ja suunnitellaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Munasarjasyöpä on kasvussa. Maailmanlaajuiset tapaukset kasvavat 50 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä, jolloin kehitysmaat kantavat suurimman taakan.  Every Woman Study™  
tutkimuksessa yli kaksi kolmasosaa naisista, joilla diagnosoitiin munasarjasyöpä, ei ollut 
kuullut taudista koskaan aiemmin. Tietoisuuden lisääminen ja tähän suunnatut toimenpiteet 
ovat näin ollen keskeisiä.



TIEDON LISÄÄMINEN
Syövän torjuntasuunnitelmien ja -hoitojen laatimiseen käytettyjen tietojen on 
heijastettava paikallisten väestöjen monimuotoisuutta parhaiden mahdollisten 
tulosten varmistamiseksi.

Tiedon laatu ja määrä vaihtelevat ympäri maailmaa, mikä tarkoittaa, että monissa 
paikoissa ei ole mahdollista määrittää taudin kuormitusta tai laatia tutkimuksiin 
perustuvia syöpäsuunnitelmia. Joillakin alueilla tämä tarkoittaa syövän rekisteröinnin 
puutteen korjaamista. Jos tämä ei ole vielä mahdollista kansallisella tasolla, paikallisia 
ponnisteluja tietojen keräämiseksi olisi edistettävä. Etninen tausta ja asuinalue vaikuttavat 
munasrajasyövän esiintyvyyteen ja selviytymiseen. Tiedon lisääminen erityyppisistä 
munasarjasyövistä ja kliinisiin tutkimuksiin osallistuvien monimuotoisuuden lisääminen 
auttavat varmistamaan, että kaiken etnisen taustan omaavat naiset pystyvät saamaan heille 
tehokkaimmat hoidot riippumatta siitä, missä he asuvat.

TIETO JA TUKI
Naisilla on oltava mahdollisuus saada laadukasta tietoa ja tukea omalla kielellään, 
mikä auttaa heitä elämään hyvin sairauden kanssa.

Every Woman Study™ osoitti merkittävän puutteen munasarjasyövän tiedoissa ja yli puolet 
naisista sanoi, että he eivät saaneet tarvitsemansa tietoa diagnoosin aikana ja vain yksi 
viidennes sai tarvitsemaansa tietoa ajallaan. Lisäksi monet naiset ilmoittivat olevansa 
tyytymättömiä siihen, miten heidän henkisen tuen tarve huomioitiin. Mahdollisuuksien 
mukaan lääkäreiden ja potilasryhmien tulisi työskennellä yhdessä kehittääkseen saatavissa 
olevia resursseja sekä fyysistä ja henkistä tukea naisille kaikissa sairauden vaiheissa - 
diagnoosi- ja hoitovaiheessa, hoitojen päätyttyä, sairauden uusiutuessa, palliatiivisessa 
hoidossa ja saattohoidossa. Heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointia on pidettävä 
samanarvoisena.

Peruskirjaa voivat käyttää ketkä tahansa 
munasarjasyövästä kiinnostuneet, joilla on halu 
puolustaa parannuksia paikallisella, alueellisella, 
kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Voit 
tehdä monia asioita, jotka voit suorittaa yksilönä 
tai organisaationa jonkin peruskirjan tavoitteen 
saavuttamiseksi. Saat lisää tietoa ja linkkejä 
rekisteröidyn peruskirjan kannattajalinkistä: 
worldovariancancercoalition.org/global-charter 

SUKUHISTORIA
Naisilla ja lääkäreillä on oltava käytössään asianmukainen ja oikea-aikainen 
geenitestaus ja neuvonta.

Naisille, joiden sukuhistoriassa on esiintynyt munasarjasyöpää ja muita geneettisesti esiintyviä 
syöpiä (esim. rinta-, haiman, eturauhasen, kohdun ja suolen syöpiä), on tärkeää selvittää, onko 
myös muilla heidän perheenjäsenillään kohonnut riski sairastua. Tämä edellyttää tietoisuuden 
lisäämistä siitä, kuinka tärkeää on tietää suvun syöpähistoria perheen molempien puolisoiden 
puolilta. Tällöin naiset voivat tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin riskin määrittämiseksi ja 
vähentämiseksi. Naisilla, joilla on todettu munasarjasyöpä, joko suvun historiassa tai ilman, 
mahdollisuus nopeaan geenitestaukseen ja neuvontaan voi mahdollistaa yksilöllisen hoidon 
suunnittelun ja tunnistaa muut, joilla saattaa olla riski sairastua.  Perinnöllisestä syövästä 
mahdollisesti aiheutuvaa yhteiskunnallista leimautumista voidaan vähentää lisäämällä ja 
jakamalla aiheesta asiallista tietoa.

http://worldovariancancercoalition.org/global-charter

