
From: Merja Vuori [merja.vuori@gmail.com] 
Subject: HARVINAISET SAIRAUDET – EUROOPAN HAASTE 
(Anteeksi, mutta vastauskieli suomi) 
 
Vastauksia kysymyksiin ja kannanottoja Euroopan komission terveys- ja 
kuluttajansuoja-asioiden pääosaston  terveystiedotteeseen (linja C, 
kansanterveys ja riskiarviointi) 
 
1.Määritelmä ok, mutta sitä tulee tarkistaa uusien tutkimustietojen lisääntyessä 
aika ajoin.  
2.Luokittelu ja koodaus saatava kuntoon. Sen ajantasalla pitäminen ja 
päivittäminen on tärkeää, joten luokittelujen valvominen ja koodausten 
päivittäminen myös mukaan heti alusta asti. 
3.Ehdottomasti luettelo! Kysymyksen alustuksessa hyvät perusteet.  
4.Mielestäni ei vain Euroopan, vaan myös muiden maanosien osaaminen ja tieto, 
joka on luotettavaa maineikkaista tutkimuslaitoksista tulisi koota ja saada 
kaikkien ulottuville ja HYVÄKSYTYIKSI yhtenäisesti kaikissa maissa. Nyt Suomessa 
ei kunnioiteta aina ulkomaisia tuloksia eikä hyödynnetä niitä. Potilaan hoito 
pitää voida mahdollistaa Eu:n parhaassa viitekeskuksessa .  
5.Kaikki modernit välineet käyttöön! 
6.Testauksia rajojen yli on helpotettava. Yhteiset säännöt, testaajien pätevyys 
tarkastettava ja  tulosraporttien laadunvalvonnan tarkkailu korkeatasoiseksi! 
7. 
8.Lääkkeiden saatavuusongelmat myös yhteisesti ratkaistaviksi:yhtäläinen 
saatavuus! Hoitoa pitää saada ja oikeaa lääkettä joka valtiossa. 
9.Olisi hyvä 
10. Kansalaisille hoito- ja virkistyspalvelut, tieto-ja neuvontapalvelut, 
taloudellinen tuki, psykologinen tuki tarvittaessa  
11. 
12 
13.Kannatan yhteisen viraston perustamista kysymysalustuksen mukaan perustellen! 
I agree. 
 
Pyydän ystävällisesti, että vastaukseni huomioidaan projektissa Julkinen 
Kuuleminen. Kuulun Nail Patella -potilaisiin ja johdan ryhmäämme Suomessa. 
Toivon ja esitän koko ryhmämme puolesta (only 20 persons), että nail patella -
syndrooma saisi myös julkisuutta enemmän ja tämäkin diagnoosi liitettäisiin 
luetteloihin ja tietopankkeihin  sekä tulisi koodattua tasapuolisesti toisten 
harvinaisten sairauksien kanssa. Ulkomainen tietotaito myös paremmin Suomeen! 
Meillä ei kuunnella, mitä muualla tiedetään tästä, ja se on vahingoksi 
potilaille. Osaamiskeskus Suomeen?  
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