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Olen kliinisen syöpätautiopin dosentti sekä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. Olen työskennellyt Tyksin syöpätautien klinikalla vuodesta 1999 alkaen
joten kokemusta on kertynyt sekä kliinisestä hoidosta että lääketutkimuksista,
erityisesti melanoomaan ja rintasyöpään liittyen. Olen julkaissut useita kansanvälisesti vertaisarvioituja julkaisuja melanooman hoidosta ja ennustetekijöistä.
Olen melanooman ”käypä hoito” -työryhmän jäsen sekä toimin aktiivijäsenenä
Suomen melanoomaryhmän hallituksessa ja pohjoismaisessa melanooman
asiantuntijapaneelissa.
Vapaa-aikanani harrastan lukemista, ulkoilua, jumppaa ja hiihtoa.

Tyks Syöpäklinikan uusi päiväosasto

Syöpäpotilaiden hoitopolkujen kehittäminen etenee
Läntisessä syöpäkeskuksessa
Läntisessä syöpäkeskuksessa on kehitetty suolistosyöpäpotilaan hoitopolkua sujuva hoitopolku on tärkeä hoidon laatutekijä. Vuosittain noin 3000 suomalaista sairastuu suolistosyöpään eli on kyse isosta potilasryhmästä
(www.cancerregistry.fi).
Suunnittelemalla ja kuvaamalla hoidon kokonaisuus hoitopoluksi sujuvoitetaan ja yhtenäistetään erva-alueen sairaaloiden toimintaa ja parannetaan
potilaan hoitoa.
Suolistosyövän hyvä hoito edellyttää monen eri alan toimintaa yhdessä.
Satks:ssä ja Tyksissä onkin alkanut demonstraatioprojektin myötä suolistosyövän yhteinen monialameeting videoyhteydellä kerran viikossa.
Demonstraatioprojektin tavoitteena on yhtenäistää suolistosyövän hoitokäytännöt, sitä tukevat toiminnot ja palvelut Läntisen syöpäkeskuksen alueella.
Tarkoituksena oli luoda yhtenäinen hoitoketju, potilaan voimavaraistumista
tukeva ohjaus ja hoitopolku, yhtenäiset hoitoonpääsyajat, ajantasaisten tietojen päivitys nettisivuille sekä yhteiset koulutukset. Haasteitakin on tullut esille
mm. Erva-laajuiset työryhmät ja koordinointi, aikataulut, resurssit, tietotekniikka ja tiedon kulku.
Tutustu suolistosyövän hoitopolkuun.
Tyksissä julkaistiin keväällä 2017 myös aivokasvainpotilaan hoitopolku, joka
on tehty erikoisalojen yhteistyönä neuro-onkologisessa työryhmässä. Tämän
hoitopolun työstämistä ja yhtenäistämistä on tarkoitus jatkaa Läntisen syöpäkeskuksen ERVA-alueen yhteistyökumppanien kanssa. Aivokasvainpotilaita
hoidetaan neurokirurgian, neurologian sekä syöpätautien erikoisaloilla. Potilaan hyvä hoito taataan sillä, että eri alojen asiantuntijat toimivat yhdessä
erikoisosaamista vaativissa tilanteissa. Tämän kehittämistyön tuloksena Tyksissä on aloitettu neuro-onkologinen yhteisvastaanotto, jossa potilaan moninaiset ongelmat voidaan hoitaa yhdellä vastaanottokäynnillä. Sekä potilaat
että lääkärit ovat olleet tähän oikein tyytyväisiä. Neurologi Jaana Korpelan
mukaan se on myös lyhentänyt hoitoviiveitä. Hoidon toteutuksessa onkin
hyvä aina miettiä potilaslähtöistä lähestymistapaa karsimalla potilasta rasittavia käytäntöjä.
Sekä suolistosyövän että aivokasvainpotilaan hoitopolun kehittämistyö jatkuu.

Vuosi 2018 aloittaa uuden luvun syöpäklinikan historian
kirjassa. Hoitojen räätälöinti ja palvelun laadun parantaminen ovat osa muutosta, jota syöpäklinikalla tehdään
tiiviisti. Tästä esimerkkinä on 29.1. auennut Syöpäklinikan päiväosasto, joka on tulosta mm. potilasvirtojen
oikein kohdentamisesta ja jatkohoitopaikkojen saatavuuden lisääntymisestä. Päiväosastotoiminnan ajatuksena on huomioida potilaiden erilaisia elämäntilanteita.
Hoitoja annetaan myös ilta-aikaan iloisten ja ammattitaitoisten hoitajiemme toteuttamana. Päiväosastolla
voidaan hoitaa paitsi lääkehoitoja saavia potilaita, myös
erilaisissa diagnostisissa tutkimuksissa tai toimenpiteissä käyviä potilaita. Yhden päivän aikana päiväosastolla
voidaan hoitaa keskimäärin 15 potilasta.
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