Potilaana
HYKS syöpätautien klinikalla
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Sisältö
Syöpätautien klinikka on osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa. Syöpätautien klinikan tehtävänä on syöpää sairastavien potilaiden tutkiminen ja hoitaminen. Lisäksi klinikka
kehittää syövän hoitoa ja kouluttaa lääketieteen ja terveydenhoitoalan opiskelijoita.

Hyvä lukija
Tähän lehtiseen on koottu lyhyesti tärkeimpiä Syöpätautien
klinikkaa koskevia tietoja, jotka ovat avuksi tullessanne potilaaksi sairaalaamme.
Potilaamme saavat syövän hoitoa poliklinikoilla, päiväosastoilla, vuodeosastoilla ja sädehoito-osastolla. Hoitohenkilökuntamme ja lääkärit ovat syövän hoidon ammattilaisia.
Erikoistuvat lääkärit toimivat koulutuksensa aikana eri hoitoyksiköissä ja tämän vuoksi ei aina ole mahdollista järjestää
potilaille samaa lääkäriä koko hoidon ajaksi.
Tavoitteenamme on antaa Teille mahdollisimman hyvää ja
yksilöllistä hoitoa. Tähän tavoitteeseen pääsemme klinikassa
työskentelevien eri ammattiryhmien yhteistyöllä, jossa myös
Teidän ja omaistenne osuus on tärkeä. Henkilökuntamme on
täällä Teitä varten.
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Yleistä tietoa hoitoon tulosta
Saatte jononhoitajalta lähetteen perusteella kutsun joko
poliklinikalle tai osastolle. Puhelinnumero jononhoitajalle on
09 471 74230. Mikäli ette ole saanut muita erityisohjeita,
ottakaa mukaan:

• Käyttämienne lääkkeiden lääkemääräykset (reseptit,
lääkekortit) sekä luettelo muistakin kuin lääkärin
määräämistä jatkuvasti käyttämistänne lääkkeistä.

• Kela-kortti
• Kun tulette lääkärin vastaanotolle, ilmoittautukaa ensin
potilastoimistossa, sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Toisella ja seuraavilla hoito- ja vastaanottokerroilla voitte ilmoittautua sisääntuloaulassa sijaitsevalla automaatilla Kela-kortin avulla.
Tullessanne röntgen-, laboratorio- ja isotooppitutkimuksiin ilmoittautukaa suoraan ko. yksikössä.

• Sädehoito-osastolle ensimmäistä kertaa tullessanne

ilmoittautukaa potilastoimistossa. Seuraavilla kerroilla
voitte ilmoittautua 0-kerroksen automaatilla Kela-kortilla.

Estäkää infektioiden leviäminen jättämällä päällysvaatteenne sisääntuloaulan vaatenaulakkoon tai lukollisiin kaappeihin, desinfioimalla kätenne tullessanne sairaalaan ja pois
lähtiessänne sisääntuloaulassa.
Tullessanne vuodeosastolle ottakaa mukaanne tarvitsemanne välineet henkilökohtaisen hygienianne huolehtimista varten. Älkää ottako arvoesineitä tai suurta summaa rahaa
mukaanne, sillä sairaala ei voi vastata niiden säilymisestä. Halutessanne voitte ottaa mukaanne oman aamutakin tai muita
henkilökohtaisia tarvikkeita.
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Syöpätautien klinikan sisääntuloaulan potilastoimisto.

Matkapuhelimen käyttö on sallittua ainoastaan sisääntuloaulassa, kahviossa ja sädehoito-osaston odotusaulassa.
Vuodeosastolla on käytössä myös langaton verkko, joten
oman tietokoneen mukaan ottaminen on mahdollista. Osastolla on näkyvillä langattoman verkon tunnukset.
Syöpätautien klinikka on savuton sairaala; tupakointi ei ole
sallittua sairaalan sisätiloissa eikä klinikan sisäänkäyntien läheisyydessä.
HUSLABin näytteenottopiste ja HUS-Kuvantamisen röntgen
sijaitsevat klinikan ensimmäisessä kerroksessa.
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Poliklinikat ja päiväosastot
Poliklinikan toiminta-aika on arkisin klo 8.15 – 15.30. Ensimmäisen käynnin tarkoituksena on kartoittaa kokonaistilanne
ja suunnitella jatkotoimenpiteet sekä hoidot. Mahdollinen
hoito alkaa yleensä myöhemmin. Hoitojen päätyttyä potilaat, joiden jälkitarkkailu jatkuu Syöpätautien klinikalla,
käyvät tarvittaessa määräaikaistarkastuksissa poliklinikalla.
Kiireellisissä tapauksissa voitte ottaa yhteyttä puhelimitse
poliklinikan toimistoon klo 9–12 puh. 09 471 76172, jolloin
pyritään järjestämään kiireellinen vastaanottoaika.
Rintasyöpähoitojen jälkeen jatkuu seuranta mahdollisen rintasyövän uusiutumisen varalta syöpätautien klinikalla 5–10
vuotta yksilölliset tarpeet huomioivan suunnitelman mukaan. Seurantaan liittyvien tutkimusten ja / tai vastaanottojen
ohella toimii oire-puhelin 09 471 74241 arkipäivisin klo 8–16,
jonne rintasyövän seurantaan kuuluva voi jättää soittopyynnön sanelemalla nauhalle omat tietonsa. Rintasyöpähoitaja
ottaa yhteyttä soittamalla takaisin.

Palliatiivisen hoidon yksikössä ensimmäisessä kerroksessa
työskentelevät kipuun ja muuhun oireenmukaiseen hoitoon
perehtyneet syöpätautien erikoislääkärit, anestesiologian
erikoislääkäri, sairaanhoitajat ja koulutuksensa loppuvaiheessa olevat erikoistuvat lääkärit.
Vastaanotolla kartoitetaan ja hoidetaan kokonaisvaltaisesti potilaiden oireita. Tarvittaessa potilaille annetaan oireita lievittävää
sädehoitoa. Potilaan omaiset ovat aina tervetulleita mukaan
vastaanotolle. Palliatiivinen yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköiden
sekä Terhokodin kanssa. Yksikkö toimii perusterveydenhuollon
henkilökunnalle konsulttina palliatiivisesta- ja saattohoidosta. Yksikkö järjestää potilaillensa tarvittaessa tuki- ja jatkohoitopaikat. Vastaanotolla selvitetään potilaiden kipuongelmia ja
suunnitellaan hoitoa. Puh. 09 471 73259 klo 13–14.
Syöpätautien klinikassa toimii myös psykososiaalinen yksikkö,
jonne syöpälääkäri voi ohjata psyykkisesti kuormittuneen
potilaan keskustelemaan tilanteestaan jaksamisen tukemiseksi syöpähoitojen aikana. Yksikössä työskentelee psykiatrian
erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja.
Päiväosastoilla 4., 5. ja 6. kerroksissa on lääkärien vastaanottoja, sekä toteutetaan polikliinisesti annettavia syövän lääkehoitoja. Hoitava lääkärinne suunnittelee hoidon ja hoitotiimi
toteuttaa hoidon ja huolehtii hyvinvoinnistanne.
Poliklinikat ja päiväosastot
Tärkeät puhelinnumerot poliklinikalle
Jononhoitaja
09 471 74230
Toimisto
ajanvaraukset
klo 9–12
09 471 76172

Rintasyöpähoitajan vastaanotolla.
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Oire-puhelin
09 471 74241

Palliatiivisen hoidon yksikkö
1. krs
09 471 73259

Päiväosasto
4. krs
09 471 73218

Psykososiaalinen yksikkö
1. krs
09 471 74234

Päiväosasto
5. krs
09 471 73266
Päiväosasto
6. krs
09 471 73271
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Sädehoito-osasto
Sädehoidon toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka aikana potilas käy useiden viikkojen ajan sädehoito-osastolla. Ensikäynti on varattu sädehoidon suunnittelua varten.
Fyysikko ja lääkäri tekevät sädehoitosuunnitelman jokaiselle
potilaalle. Jotta sädehoito voidaan kohdentaa oikein, tulee
hoitoasento tukea erilaisilla tukityynyillä tai maskeilla. Sädehoidon hoitosuunnitelmaa varten tehdään hoidettavasta
alueesta tietokone- tai magneettikuvaus. Tätä kuvausta kutsutaan simuloinniksi. Simuloinnin jälkeen iholle tatuoidaan
pienet pisteet, jotta hoitoasento voidaan tulevilla sädehoitokerroilla toistaa aina samalla tavalla.

Sädehoidon toteuttaa röntgenhoitaja ja se annetaan yleensä viitenä päivänä viikossa, useimmiten kerran päivässä.
Taudin ja hoidon laadun mukaan hoitokertoja on yhdestä
kerrasta yli kolmeenkymmeneenkahdeksaan kertaan. Itse
sädehoito kestää vain muutamia minuutteja, eikä se näy tai
tunnu miltään. Jokaiselle potilaalle on nimetty hoitava lääkäri ja oma röntgenhoitaja sädehoidon ajaksi. Hoidon loppupuolella on lääkärintarkastus.
Sädehoito-osasto, 0. krs
Tiedustelut puh. 09 471 76180
klo 9–11

Hoitajat asettavat potilaan
oikeaan asentoon ennen
sädehoitoa.

Potilaille
tehdään
tietokonetomografiakuvaus
sädehoiton
suunnittelua
varten.
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Sädehoito
-osastolla
tehdään myös
magneettikuvauksia.
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Isotooppihoitoyksikkö sijaitsee kolmannessa kerroksessa
hisseistä oikealla.
Isotooppihoitoyksikössä tehdään tutkimuksia ja annetaan
isotooppihoitoja. Yleisimpiä tutkimuksia ovat luuston gammakuvaus, munuaisten toimintatutkimukset, kilpirauhasen
radiojodikartoitukset sekä isotooppihoidoista kilpirauhassyövän radiojodihoidot ja luustopesäkkeiden hoitoon käytetyt isotooppihoidot.
Isotooppihoitoyksikkö, 3. krs.
Tiedustelut puh. 09 471 73247
avoinna arkisin klo 8–15

Tutkimusyksikkö eli kliininen trial-yksikkö
Syöpätautien klinikalla tehdään erilaisia kliinisiä tutkimuksia
kansallisista tutkijalähtöisistä tutkimuksista kansainvälisiin
monikeskustutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset ovat tärkeä
osa yliopistosairaalaan työnkuvaa ja niiden tavoitteena on
löytää uusia ja entistä parempia hoitoja syöpään.
Tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista ja potilas
voi halutessaan valita vaikutuksiltaan tunnetun hoitomuodon.
Tutkimushoitajat ja –lääkärit hoitavat ja seuraavat potilaita
erillisen tutkimusprotokollan mukaan tiivisti, monesti useidenkin vuosien ajan.
Tutkimusyksikössä eli kliinisessä trial-yksikössä on korkeatasoista osaamista perustutkimuksesta kliinisiin lääketutkimuksiin. Vahvuutena on ammattitaitoinen ja kokenut tutkimushenkilökunta. Yksiköissä toimii useita tutkimusryhmiä,
joissa työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, fyysikoita,
röntgenhoitajia, perushoitajia ja tutkimusavustajia. Avoimet
tutkimukset löytyvät myös
www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/syopataudit
Tiedustelut: Osastonhoitaja GSM 050 427 0680

Gammakameraa
käytetään
Isotooppihoitoyksikön
tutkimuksissa.
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Tutkimusyksikkö.
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Vuodeosastojen 7 ja 8 toiminta

Kotiutus ja hoitomaksut

Vuodeosastojen henkilökuntaan kuuluu lääkäreitä sairaanhoitajia, perushoitajia, osastonhoitaja, osastonsihteeri sekä
laitoshuoltajia. Erikoistuvat lääkärit toimivat koulutuksensa
aikana eri yksiköissä. Osastoilla on myös lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoita käytännön harjoittelussa.

Kotiinlähtöpäivästänne sovitaan lääkärin ja hoitajien kanssa.
Lähtiessänne saatte mukaan:

Osaston toiminta ja päiväjärjestys esitellään saapuessanne osastolle. Tietoja on saatavissa myös osaston ilmoitustaululta sekä
potilasinformaatiokansiosta. Potilashuoneet ovat yhden tai kolmen hengen huoneita. Yhden hengen huoneita on rajoitetusti.
Voitte ottaa lääkärin vastaanotolle ja hoitoihin mukaan omaisen tai muun läheisen ihmisen. Tietoja annetaan sairaalasta
erikseen nimeämällenne henkilölle. Keskusteluapua voitte saada myös henkilökunnalta.
Teillä on mahdollisuus tarvittaessa keskustella sosiaalityöntekijän tai sairaalapastorin kanssa. Osaston hoitohenkilökunta auttaa yhteyden ottamisessa.
Klinikan vierailuaika on joka päivä klo 13–19. Muina aikoina
tapahtuvista vierailuajoista voitte sopia henkilökunnan kanssa.
Osaston ulkopuolelle mennessänne ilmoittakaa siitä hoitohenkilökunnalle, jotta Teidät tarvittaessa tavoitetaan.

• jatkohoito-ohjeet
• reseptit ja ohjeet lääkkeiden käytöstä
• sairausvakuutus-, matkakorvaus- ym. todistukset
Lasku hoitopäivistä lähetetään postitse kotiinne.
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus
tehdä muistutus asiasta terveydenhuollon toimintayksikössä ja hoitovirheestä ilmoitus potilasvakuutuskeskukselle. Lomakkeita on saatavilla sairaalan tiloissa ja henkilökunnalta.
Voitte myös ottaa yhteyttä potilasasiamieheen soittamalla
numeroon 09 471 72157.
Meille on tärkeää saada toiminnastamme palautetta Teiltä ja
omaisiltanne.
osasto 7, 7. krs.
puh. 09 471 73276
osastonsihteeri puh. 09 471 74279
osasto 8, 8. krs.
puh. 09 471 73280
osastonsihteeri puh. 09 471 73281

Osasto 7,
aulatila.
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Yleiset palvelut
Postiosoite:
Syöpätautien klinikka
PL 180
00029 HUS
Pysäköinti
Sairaala-alueella on kaksi maksullista parkkihallia, jotka ovat
avoinna klo 6–22. Halleissa on mahdollisuus pitkäaikaiseen
pysäköintiin. Pysäköintihalleissa maksu suoritetaan kassa-automaatteihin. Sairaala-alueella on lisäksi pieni määrä lippuautomaatilla varustettuja ulkopysäköintipaikkoja.

Syöpäklinikoiden ja syöpätutkimuksen tuki ry

Pankki-, puhelin- ja postipalvelut
Pankkiautomaatti sijaitsee Meilahden sairaalan pääaulassa.
Postilaatikko sijaitsee neuvonnassa. Voitte jättää postin myös
osaston kansliaan postimerkein varustettuna. Saapuva posti
tuodaan osastolle kahdesti päivässä. Postiosoite on:
Syöpätautien klinikka, PL 180, 00029 HUS.

Syöpätautien klinikan potilastyön hyväksi toimii oma kummiyhdistys – Syöpäklinikoiden ja syöpätutkimuksen tuki ry.
Yhdistyksen tehtävänä on auttaa klinikan potilaita, omaisia
ja hoitohenkilöstöä jaksamaan vaativassa arjessaan. Tehtävää
toteutetaan yksinomaan lahjoitusten ja vapaaehtoistyön turvin. Toiminnalla ei pyritä taloudelliseen voittoon. Yhdistys
kohentaa klinikan tiloja ja hankkii apuvälineitä, järjestää luento- ja virkistystapahtumia sekä muun muassa myöntää
vuosittain stipendejä henkilöstölle. Lisäksi yhdistys julkaisee
potilasoppaita yhteistyössä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa.

Kahvio
Syöpätautien klinikan sisääntuloaulassa sijaitseva kahvio on
avoinna arkisin klo 8–17. Siellä myydään lehtiä, kortteja, paperitavaraa, kemikaalituotteita, sukkia, postimerkkejä, mehuja, makeisia, leipomotuotteita, jäätelöä, annosaterioita,
salaatteja sekä itse paistettuja pizzoja ja pullia. Meilahden
sairaalan kahvio on avoinna kaikkina päivinä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä maksamalla
25 € jäsenmaksun, tarkemmat tiedot liittymisestä löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.syopaklinikantukijat.fi. Yhdistykseen voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse: 050 552 5671
tai sähköpostitse: syopatautienklinikan.tukiry@kolumbus.fi.
Yhdis-tyksellä on oma Facebook-sivu www.facebook.com/
Syopa-tautienKlinikanTukiRy.

Neuvontapalvelu
Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu toimii klinikan I-kerroksessa. Sieltä saatte syöpään liittyvää tietoa, tukea ja neuvontaa. Kysymyksiisi vastaa Syöpäjärjestöjen neuvontahoitaja,
joka on syöpään erikoistunut sairaanhoitaja. Palvelu on
avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 9–15. Puhelinnumero
on 09 471 73291.
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Bussit ja raitiovaunu
Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussi 58 tulee Tukholmankadun pysäkille ja 58 B sairaala-alueelle (aamu- ja iltapäivisin).
Haartmaninkadun pysäkeille tulevat mm. bussit 14, 18, 53, 205
ja 503. Tukholmankadulla liikennöi raitiovaunu 4 ja Mannerheimintiellä raitiovaunu 10.

Europarlamentaarikko
Tarja Cronberg on
Tuki Ry:n hallituksen
puheenjohtaja.
Tuen toiminnasta
esimerkkinä ovat
sädehoito-osaston
sohvat, jotka Tuki ry
päällystytti osana
viihtyvyysprojektia.
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