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LÄNTISEN SYÖPÄKESKUKSEN
UUTISET
TAMMIKUU 2018
Läntisen syöpäkeskuksen sopimus allekirjoitettu
Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä toimineen syöpäkeskuksen toimintaa vahvistetaan uudella sopimuksella, jolla Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto perustavat Läntisen syöpäkeskuksen.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen osaltaan tiistaina
19.12.2017.
Hallinnollisesti syöpäkeskus toimii Tyksin sairaalajohtajan alaisuudessa. Syöpäkeskuksen henkilökuntaan kuuluu johtaja, tutkimusjohtaja, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö ja tutkimuskoordinaattori. Syöpäkeskuksen jory kokoontuu neljännesvuosittain, edellinen kokous oli 4.12.
Syöpäkeskuksen akkreditoinnissa on meneillään edelleen itsearviointijakso. Tällä hetkellä ylihoitajat kokoavat tietoja hoitohenkilöstön
koulutustilanteesta liittyen syövän hoitoon.
Tässä vaiheessa akkreditointiprosessia teemme kiinteää yhteistyötä eri vastuu- ja toimialueiden kanssa liittyen mm. ohjeistusten päivityksiin ja tähän työhön kaikki ovat aktiivisesti osallistuneet. Meneillään olevan itsearviointijakson myötä olemme myös huomanneet,
miten erinomaisesti meillä tietyt syövänhoitoon ja tutkimukseen liittyvät asiat jo ovat ja toisaalta olemme paikallistaneet myös korjausliikkeitä vaativat toimet. Haluamme kiittää toimialueita tähänastisesta työstä.

Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä – VETÄVÄ hanke Medisiina D:hen valitut syöpälaboratorion tutkimusryhmät
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus -hanke käynnistyi
Työsuojelurahaston rahoittamassa VETÄVÄ -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä työntekijöiden ammatillista voimaantumista syöpäpotilaiden hoitoa toteutettavissa yksiköissä. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja kestää kolme vuotta. Hankepartnerit ovat Turku AMK, Turun yliopisto, Työterveyslaitos ja Läntinen syöpäkeskus.
Kohderyhmään kuuluvat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät syöpäpotilaiden hoidon toteutuksessa plastiikka- ja yleiskirurgian, gastrokirurgian, neurologian, syöpätautien, hematologian, urologian tai gynekologisten syöpäpotilaiden hoitoyksiköissä, korvaklinikalla tai diagnostisissa palveluissa; lääkärit, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja
kuntoutusohjaajat sekä heidän esimiehensä.
Tutustu VETÄVÄn internetsivuihin & Facebook-sivuihin!
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Syöpäkeskuksen kliininen johtoryhmä
Syöpäkeskuksen perustamista ohjaava ohjausryhmä nimesi FICAN
Westin johtajan esityksestä kliinisen johtoryhmän VSSHP:n johtajan
antamalla viranhaltija päätöksellä 3.5.2017. Kliinisen johtoryhmän
puheenjohtajana toimii FICAN West johtaja. Johtoryhmän tehtävänä
on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten syövän kliiniseen hoitoon ja diagnostiseen kokonaisuuteen kuuluvat koordinoinnin ja kehittämisen osa-alueet.
Läntisen Syöpäkeskuksen varsinainen hallinnollinen ohjausryhmä
kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuussa 2018. Lisäksi perustetaan tieteellinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten kliiniset tutkimukset ja lääketutkimukset sekä yliopistoille kuuluvat tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ja integrointiin kliiniseen työhön kuuluvat osa-alueet. Sopijapuolet esittävät kukin ehdokkaansa työryhmään.

Ohje palliatiivisen -ja saattohoidon rajaamisesta julkaistu
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on laatinut raportin siitä,
miten palliatiivinen- ja saattohoito tulee järjestää Suomessa. Elämän
loppuvaiheessa tärkeää on laatia ennakoiva hoitosuunnitelma. Tärkeä
osa ennakoivaa hoitosuunnitelmaa on järkevä hoidon rajaaminen.
VSSHP:n johtajaylilääkärin ohje ”hoidon rajaaminen ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma sairaalassa” selventää hoidon rajaamiseen
liittyviä käytäntöjä ja elämän loppuvaiheen hoitoa.
Huom. Dokumentin liitteenä myös hoitotahto-lomake!

Läntisen syöpäkeskuksen henkilöstö kävi tutustumassa MedD 5 kerrokseen, johon tutkimusryhmät
muuttavat

Tärkeitä päivämääriä
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Syöpäkeskuksen johtaja –rekry; haastattelut
TO6 toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö toimii
väliaikaisesti syöpäkeskuksen johtajana oman työnsä
ohella
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