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LÄNTISEN SYÖPÄKESKUKSEN
UUTISET
JOULUKUU 2017
Läntinen syöpäkeskus koordinoi syövän hoitoa ja turvaa korkeatasoisen hoidon ja tutkimuksen
Läntinen syöpäkeskus (ent. Tyks syöpäkeskus) toimii Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Se koordinoi syövän hoitoa erva-alueella ja varmistaa, että syöpää sairastavan potilaan hoitoonpääsyajat, hoitokäytännöt ja hoidon
laatu on kaikille Läntisen syöpäkeskuksen potilaille yhtä hyvätasoista kotipaikkakunnasta riippumatta. Syöpäkeskuksen kliininen johtoryhmä ohjaa kliinisen toiminnan ja
diagnosoinnin koordinointia ja kehittämistä (VSSHP:n johtajan päätöksellä 3.5.2017).
Siihen kuuluu edustus Tyksin syöpää hoitavilta ja diagnosoivilta vastuualueilta sekä
Satakunnan ja Vaasan keskussairaalasta
Läntinen syöpäkeskus on OECI:n eli Euroopan syöpäinstituuttien organisaation jäsen.
OECI:n akkreditointiprosessin myötä korkeamman laatustatuksen saavuttaminen
auttaa syöpäkeskusta kehittämään palvelujaan ja hoitojaan yhä paremmiksi. Itsearviontijakso päättyy maaliskuussa 2018, jonka jälkeen syöpäkeskuksen toiminta auditoidaan.
Joulukuussa 2017 syöpäkeskus alkaa julkaista kuukausitiedotetta, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa syöpäkeskuksen asioista henkilökunnalle koko
Läntisen syöpäkeskuksen alueella. Kuukausitiedote ilmestyy pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäisellä viikolla. Juttuvinkkejä tiedotteeseen
voit lähettää Mia Pohjarannalle jokaisen kuun 25. päivään mennessä. Tulemme tarvittaessa esittäytymään osastollenne ja kertomaan lisää syöpäkeskuksen toiminnasta.
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YHTEISTYÖSSÄ
LSSY:n infopiste T-sairaalassa
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontapiste sijaitsee T-sairaalan 1. kerroksessa, syöpäpoliklinikan ja sädehoitopoliklinikan välisessä aulassa.
Neuvontapisteessä on tarjolla tietoa sekä esitteitä syöpäyhdistyksen toiminnasta, kursseista
sekä vertaistuesta.
Terveydenhuollon ammattilainen on tavattavissa pisteessä aina keskiviikkoisin klo 9-12.
Kurssi- ja neuvontapalveluiden puhelinnumero on 02 2657 610. Soittoaika ma–pe klo 9–11.

SYÖPÄKESKUS TUTKII
Muistathan kysyä potilailta biopankkisuostumusta!
Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta
henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.
Potilaan antama suostumus voi olla ratkaisevan tärkeä, jotta tutkimustulokset saadaan jalostettua entistä paremmiksi hoidoiksi ja lääkkeiksi. Huom! Suostumuksen voi myös myöhemmin peruuttaa milloin
vain syytä ilmoittamatta. Henkilötietojen suojasta huolehditaan tarkoin.
Lue lisää biopankista täältä.
Johtaja Panu Jaakkolan siirtyessä uusiin haasteisiin, Läntiselle
syöpäkeskukselle haetaan uutta johtajaa. Haku avautuu sisäisesti Varsinais-Suomen, Porin ja Vaasan sairaanhoitopiireissä
sekä Turun Yliopistolla. Hakuilmoitus julkaistaan lähipäivinä.
Seuraa ilmoittelua ja hae mukaan innostavaan joukkoomme!

Tärkeitä päivämääriä
28.11

Kansallisen syöpäkeskuksen
järjestäytymiskokous; Kick-off

04.12

Tyksin ervan johtoryhmä
Esitys Läntisen syöpäkeskuksen sopimuksesta,
jossa verkostomainen Tyks syöpäkeskus
siirtyy Tyksin organisaatioon

01.09.17 28.02.18

OECI akkreditointi / ”Self assesment -period”

