TUE VERITAUTIEN

TUTKIMUS TA – KIITOS !

Voidakseen lisääntyvässä määrin tukea
veritautien tutkimusta säätiö ottaa
kiitollisuudella vastaan lahjoituksia.
Säätiön pankkitili:

Nordea FI38 1328 3000 4248 76
Keräysluvan saaja ja käytännön toimeenpanija on Veritautien Tutkimussäätiö sr.
Keräysluvan myöntäjä on Poliisihallitus, lupa
RA/2019/679 on myönnetty 16.8.2019. Keräyksen toimeenpanoaika on 1.2.2020–31.1.2022,
keräysalue on Suomi (lukuunottamatta
Ahvenanmaata). Käyttötarkoitus on veritautien tutkimuksen ja koulutustoiminnan
tukeminen, apurahat myönnetään vuosittain
toukokuussa.

LAHJOITUKSET VEROVAPAITA
Verohallituksen päätöksellä Veritautien
Tutkimussäätiö on säätiö, jolle liikeyritykset
ja muut yhteisöt voivat tehdä vuosina
2018–2022 lahjoituksia niin, että lahjoitus

V E R I TAU T I E N T U T K I M U S SÄ ÄT I Ö N

on verovähennyskelpoinen.
veritautientutkimussaatio.fi

TAVO I T T E E T JA TO I M I NTA

Veritautien Tutkimussäätiö perustettiin vuonna
1991 edistämään ja tukemaan veritautien
tutkimusta ja koulutuksellista toimintaa.
Säätiö on jakanut jokaisena toimintavuotenaan useita apurahoja tutkimustyöhön.

L A A JA TUTKIMUSALUE

potilaita hoidetaan vuosittain verensiirroin,

menetelmien kehittäminen ja uudet

Veritautitutkimuksen piiriin kuuluu monia

joita tarvitaan pahanlaatuisten veritautien

tehokkaat ja turvalliset hoidot.

tärkeitä tutkimusalueita, mm. leukemiat,

tukihoidossa ja yleisemminkin äkillisissä veren-

imukudossyövät eli lymfoomat, myelooma,

vuodoissa, esim. trauma- tai muussa vaativassa

erilaiset anemiat, hyytymishäiriöt sisältäen

kirurgiassa.
TUTKIMUSTUEN MUODOT

verenvuototaudit ja veritulppataipumuksen,
sekä verensiirtolääketiede

Veritautien hoito on vaativaa ja edellyttää

Veritautien Tutkimussäätiö pyrkii tukemaan

erityistä asaintuntijuutta. Tämän vuoksi hoitoa

veritautien tutkimusta sen kaikissa muodoissa.

keskitetään muutamiin erikoistuneisiin
yksiköihin. Tutkimustyöllä ja koulutuksella on

Tuen muotoja ovat henkilökohtaiset apu-

VERITAUTIEN HOITO ON VA ATIVA A

saavutettu entistä parempia hoitotuloksia,

rahat tutkijan vapauttamiseksi potilastyöstä

JA POTIL AITA ON PAL JON

mutta niiden tarve on jatkuvaa.

määräajaksi täysipäiväiseen tutkimustyöhön

Pahanlaatuisia veritauteja, kuten leukemiaa ja

sekä matka-apurahat uusimman tiedon hank-

lymfoomaa sairastavia potilaita on maassamme

kimiseksi ja omien tulosten esittelemiseksi.

useita tuhansia. Anemiat, joiden syyt voivat olla
MITÄ TUTKITA AN?

Yksi säätiön tavoitteista on sen toimialaan

Tutkimukset kattavat laajan kirjon molekyyli-

kuuluvien tieteellisten kokousten tukeminen.

Periytyvät verenvuototaudit kuuluvat harvinais-

tasoisesta perustutkimuksesta aina potilas-

Säätiö järjestää myös webinaareja, joissa

sairauksiin, joita on hematologian alalla

hoitoon asti.

tarjotaan hematologian parissa työskentele-

moninaisia, ovat hyvin tavallisia.

ville alan parhaiden kansainvälisten asian-

muitakin. Vaikka niiden potilasmäärät ovat
pieniä, sairauksien hoito on erityisosaamista

Perustutkimuksen löydöksiä soveltavat

edellyttävää ja kallista.

kliiniset tutkimukset ovat ns. translationaalisia.
Vertailevat tutkijalähtöiset hoitorekisterit ja

Moniin tavallisiin tauteihin, kuten syöpätauteihin,

-selvitykset pyrkivät tehostamaan potilastyön

liittyy verisuonitukoksia ja hyytymishäiriöitä;

tuloksia. Tutkimuksen keskeiset tavoitteet

näitä potilaita on tuhansia. Suurta määrää

ovat potilastyöhön soveltuvien diagnostisten

tuntijoiden antamaa interaktiivista koulutusta.

