Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYT
puheenjohtajanaan kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on päättänyt
ryhtyä 22q11 Finland ry:n edustamien 22q11.2-oireyhtymien
22.11. vietettävän kansainvälisen näkyvyyspäivän

suojelijaksi.
22q11.2-oireyhtymät – deleetio ja duplikaatio – kuuluvat harvinaisiin sairauksiin, mutta ovat kuitenkin yleisimpiä
kromosomisairauksia heti Downin syndrooman jälkeen. Ne ovat niin ikään toiseksi yleisimpiä oireyhtymiä, jotka
aiheuttavat synnynnäisiä sydänvikoja edelleen heti Downin syndrooman jälkeen.
22q11.2-oireyhtymien kansainvälistä näkyvyyspäivää vietetään vuosittain 22.11. jolloin julkisrakennuksiin
syttyvät punaiset valot ympäri maailman. Päivää koordinoi oireyhtymien eurooppalainen kattojärjestö
22q11 Europe. Viime vuonna punaiset valot syttyivät yli 100 julkisrakennukseen ympäri Euroopan aina PohjoisAmerikan itärannikolle Philadelphiaan asti. Tänä vuonna 22q11 Europen tavoitteena on saada mukaan 200
punaisena loistavaa julkisrakennusta ympäri maailman.
Näkyvyyspäivän tarkoitus on lisätä yleistietoa näistä tuntemattomista, mutta varsin yleisistä
kromosomioireyhtymistä. Yleisen tiedon lisääntyminen auttaa sekä asiantuntijatahoja että oireyhtymähenkilöitä
ja heidän läheisiään ymmärtämään paremmin kokonaisoireyhtymää, hyväksymään sen, järjestämään tarpeellisen
seurannan, hoidon, kuntoutuksen ja arjen tuen sekä löytämään vertaistuen pariin. Kuntoutuksella ja arjen tuella
on hyvä vaste kokonaistaitotason maksimointiin ja hyvään elämään. Tietoisuus auttaa oireyhtymähenkilöitä hyvän
kokonaishoidon ja palveluiden saamisessa, joka puolestaan auttaa koko perheen hyvinvointia. Tällä on
harvinaisten sairauksien kannalta kansantaloudellisestikin merkittävä vaikutus.
Toivomme, että näkyvyyspäivä herättää julkista keskustelua ja että tietoisuuden lisääntyminen lisää 22q11.2oireyhtymiä sairastavien hyvinvointimahdollisuuksia.
Nyt on aika toimia! Nostamalla tietoisuutta näitä oireyhtymiä sairastavien henkilöiden sairaudentilasta turvaamme
heidän ja heidän läheistensä mahdollisuuksia elää yhdenvertaista hyvää elämää tunnetumpiin sairauksiin
verraten. Turvaamme näiden henkilöiden mahdollisuuksia päästä osalliseksi kansainvälisten tieteellisten
monialaisten tutkimusten ja pitkäkestoisen hoitokokemuksen kertymisen kautta saadun tiedon vaikutuksista
oman oireyhtymän kokonaishoitoon ja seurantasuunnitelmiin liittyen. Tietoa on – sen pääsylle Suomeen pitää
löytyä väylä!
Pidetään me suomalaiset yhdessä huolta myös meidän harvinaisia sairauksia
Liity sinäkin joukkoomme lisäämään tietoa 22q11.2-oireyhtymistä punaisen valon voimalla!

sairastavista.
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Kyse on koko vartalon lähes kaikkia elintoimintoja rasittavista oireyhtymistä, jotka kansainvälisen asiantuntijatiedon mukaan tarvitsevat elinikäistä kokonaisoireyhtymäperäistä
seurantaa. 22q11.2.-oireyhtymät voivat esiintyä kantajallaan hyvin lievänä tai erittäin laaja-alaisena ja haasteellisena. Tämä vaikeuttaa oireyhtymien diagnosointia, tunnistamista
sekä hoidontarpeen ja kuntoutuksen ymmärrystä. Kansainvälisen tieteellisen ja ajankohtaisen tutkimustiedon löytymistä haittaa myös oireyhtymien kansainvälinen
nimenmuutoskampanja. Suomessa deleetiota kutsutaan valtaosin vielä sen vanhoilla nimillä Catch-22 tai Velokardiofakiaalinen oireyhtymä. Oireyhtymien tunnistamiseen tarvitaan
nimenomainen epäily kyseisistä sairauksista. Ne eivät löydy tavallisimmissa kromosomitesteissä, joten ne voivat jäädä suurelta osin toteamatta. Yleisen tiedon lisääntyminen
auttaa myös ammattilaisia testien kohdentamisessa. 22q11.2-oireyhtymien hoidon kokonaisuuden kannalta on tärkeää saada pidettyä kokonaiskuormitustaso matalana, sillä
kuormituksen pitkäkestoinen koholla olo lisää riskiä sairastua uusiin aladiagnooseihin, joita kromosomin mutaatioalueella piilee biologisina altistuksina. Kyse on erittäin
monigeenisistä sairauksista, joiden ymmärrys vaatii ammattilaiseltakin vankkaa osaamista, eikä se ilman tieteellisen tutkimustiedon tavoittamista tai kertynyttä hoitokokemusta
ole mahdollista. Lisätiedot: www.22q11finland.fi tai https://22q11europe.org/
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