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 Miksi aivosairaudet ja epilepsia?

 -aivosairaudet ovat maailmassa toiseksi 

yleisin kuolinsyy ja yleisin invaliditeetin 

/vammaisuuden aiheuttaja (disability)

 - epilepsia on yksi yleisimmistä 

aivosairauksista ja siihen on olemassa 

hyvää hoitoa, joka ei kuitenkaan toteudu 

läheskään kattavasti maailmassa, ei 

myöskään korkean elintason maissa

 erityisen suuret haasteet kehitysmaissa



 World Health Assembly 

hyväksyntä 27.5.2022

 Edeltävästi IBE, ILAE ja WHO 

yhteistyönä Campaign Against

Epilepsy (aiheina tietoisuus, 

hyväksyntä, koulutus, epilepsian 

taakka, hoitovaje), vahva rooli 

IPAGin aikaansaamisessa

 10.5. EAN Brain Health Strategy





TAAKKA

50 miljoonaa epilepsiaa 

sairastavaa

kolminkertainen 

ennenaikaisen kuoleman 

riski (erityisen suuri 

kehitysmaissa)

lisäsairaudet  (psyykkiset 

sairaudet, 

oppimisvaikeudet)

taloudelliset menetykset

STIGMA ja 

DISKRIMINAATIO

työ

kouluttautuminen

sosiaalinen verkko

yhteisö, perhe

hoitoon pääsy ja 

hakeutuminen

elämänlaatu

HOITOVAJE

75% epilepsiaa 

sairastavista matalan 

elintason maissa ei saa 

tarvitsemaansa hoitoa

vaikka

70% voisi oikein valitulla 

hoidolla olla 

kohtauksettomia

epilepsian hoidon 

organisoimattomuus



 IGAP:n Visio

 Maailma, jossa

 - aivoterveyttä arvostetaan, tuetaan ja suojellaan

 - neurologisia sairauksia ennalta-ehkäistään, diagnosoidaan, hoidetaan ja ennenaikaista 

sairastavuutta ja kuolleisuutta estetään

 - neurologisia sairauksia sairastavilla henkilöillä ja heitä hoitavilla on tasa-arvoiset oikeudet, 

mahdollisuudet, arvostus ja autonomia kuin muillakin ihmisillä ja mahdollisuus saavuttaa paras 

mahdollinen terveydentila



 IGAP – strategiset tavoitteet

 1. Neurologiset sairaudet nostetaan 

keskiöön

 2. Oikea-aikainen ja tehokas hoito kaikkien 

saatavilla

 3. Aivoterveyden tukeminen ja  sairauksien 

ennaltaehkäisy

 4. Tutkimuksen ja tiedon keräämisen 

vahvistaminen

 5. Epilepsiaa sairastavien hoidon ja 

oikeuksien parantaminen – esimerkkinä ja 

mallina muille aivosairauksille



 Miksi epilepsia on hyvä malli muille 
neurologisille sairauksille?

 - epilepsia koskee kaikenikäisiä ihmisiä ja 
sukupuolia

 - epilepsia liittyy moneen aivosairauteen 
yhtenä osana

 - epilepsiaan on olemassa hoito, mutta 
hoitovaje on 75% kehitysmaissa

 - epilepsiaan liittyy ennenaikaisen kuoleman 
riski, joka on osittain vältettävissä

 - epilepsian tutkimuksessa käytettävät 
menetelmät ovat yhteisiä muillekin 
neurologisille sairauksille

 - epilepsian hyvän hoidon organisaatio voi 
tukea myös muiden neurologisten sairauksien 
hoidon organisointia



IGAP Tavoitteet 

epilepsian osalta

 epilepsian hoidon kehittäminen ja saatavuuden 

parantaminen

 epilepsialääkkeiden saatavuuden parantaminen

 epilepsian ennaltaehkäiseminen esim

vastasyntyneiden hoito, tapaturmien ennalta-

ehkäisy, infektiot

 toiminnan monitorointi ja tiedon kerääminen

 epilepsiaa sairastavien tietoisuuden ja 

omahoidon vahvistaminen ja osallistuminen 

päätöksen tekoon ja suunnittelemiseen

 epilepsiaan liittyvän stigman purkaminen

 2031 mennessä kaikki maat ovat lisänneet 

50%:lla epilepsiaan liittyvien palveluiden 

kattavuutta

 80% maista on kehittänyt tai päivittänyt 

lainsäädäntöään epilepsiaa sairastavien 

henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi ja 

parantamiseksi



IGAP tavoitteita

 - tehokas oikea-aikainen diagnoosi ja hoito,     

kuntoutus ja huolenpito

 - neurologisten sairauksien ennaltaehkäisy

 - tutkimuksen tukeminen

 - tiedon puute, ennakkoluulot ja esteet 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on 

tunnistettava

 - edunvalvonta

 - yhteistyö eri tahojen välillä

 - lait, jotka estävät neurologisia sairauksia 

sairastavien yhdenmukaisten oikeuksien 

toteutumista on uudistettava



Epilepsiayhteisössä

 ohjelma ei koske vain potilasjärjestöjä 

vaan laaja-alaisesti kaikkia epilepsiaa 

sairastavien  kanssa toimivia, läpi 

yhteiskunnan

 ensi viikolla Epilepsialiiton palaveri 

Epilepsiaseuran ja valtakunnallisen vaikean 

epilepsian hoitoa koordinoivan työryhmän 

pj:n kokous

 paljon kuitenkin sellaisia asioita, jotka 

velvoittavat meitä potilasjärjestönä



Epilepsiajärjestön 

rooli IGAP:n 

toteutuksessa

 stigma ja syrjintä? missä se näkyy? 

miten sitä voisi vähentää?

 sen varmistaminen, että epilepsiaa

sairastavat tuntevat epilepsian

hoitopolun ja voimaantuvat

osallistumaan hoitonsa suunnitteluun

 epilepsiaa sairastavat hoitavat

aivoterveyttään

 seuraamme, toteutuuko hyvä hoito? 

toteutuuko hoitopolku HYVE-alueilla

 edunvalvonta, lainsäädäntö

 nämä kaikki meidän perustehtäväämme

mutta nyt entistä vahvemmalla

mandaatilla





Epilepsiajärjestön 

rooli IGAP:n

toteutuksessa 

koskien kaikkia 

neurologisia 

sairauksia

 yhteistyö muiden neurologisten järjestöjen 

välillä –mm. yhteinen edunvalvonta

 tiedon puute, ennakkoluulot ja esteet 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on 

tunnistettava – myös omat 

ennakkoluulomme, tiedon puutteemme ja 

asettamamme esteet

 neurologisena järjestönä meidän pitää 

olla esimerkkinä

 tasa-arvosta

 yhteisöllisyydestä

 yhteistyökyvystä

 jokaisella on paikka tässä yhteisössä





ENNALTA EHKÄISY

25% epilepsioista olisi 

ehkäistävissä

perinataalivaiheen

vauriot, infektiot, 

traumat, stroket

MITÄ TEHTÄVÄ

tieto – suuri yleisö, 

terveydenhuollon 

edustajat

lainsäädäntö

terveyden- ja 

sairaanhoidon laatu ja 

saatavuus

kokonaisvaltainen 

epilepsian hoito

lisäsairauksien 

huomioiminen

lääkkeiden saatavuus

tutkimustyö



TAAKKA

36 000 epilepsiaa 

sairastavaa

ennenaikaisen 

kuoleman riski

työttömyys tai 

työkyvyttömyys

toimeentulon 

ongelmat

STIGMA ja 

DISKRIMINAATIO

työelämä edelleen

epilepsian 

monimuotoisuuden 

ymmärtäminen

edelleen pelkoja

HOITO GAP

epilepsian hyvä hoito

kaikenikäisillä 

vaikean epilepsian 

hoitovaihtoehtojen 

arviointi

lisäsairauksien hoito

PREVENTIO

vastasyntyneiden 

hyvä hoito

vanhuusikä

infarktit

traumat

ENTÄ MEILLÄ?


