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Syöpäkeskus
Julkinen

Lähete KYSin Syöpäkeskuksen poliklinikalle
Hoitoon pääsyyn tarvitaan aina lääkärin lähete.
• Lähete Syöpäkeskuksen poliklinikalle on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun syöpädiagnoosi ja syövän levinneisyys on varmistettu (levinneisyystutkimukset eivät ole välttämättömiä lymfoomien ja kivessyövän osalta).
• Lähete toimitetaan liitteineen Syöpäkeskuksen poliklinikalle. Mikäli lähettämisen syy on
sädehoito tai kemosädehoito, lähetteen voi kohdentaa suoraan Sädehoitoyksikköön.
• Lähetteen tulee sisältää vähintään
 diagnoosi, lähettämisen syy
 oireet, yleiskunto, status
 jos kyseessä on uusi syöpä, jo tehdyt tutkimukset ja mahdollisesti annetut hoidot
 laboratoriokokeiden ja kuvantamistutkimusten tulokset ja tiedot otetuista kudosnäytteistä
 kuvantamistutkimukset siirretään sähköisesti KYSin PACS:iin
 jos potilaalla on hoidettu aikaisemmin syöpäsairauksia, niihin liittyvät
keskeiset tiedot kuten sairastumisajankohta ja annetut hoidot sekä sädehoidot
 muut sairaudet ja käytössä oleva lääkitys
• Lähetteet käsitellään aina kiireellisinä.
• Lähetteen perusteella saatetaan järjestää tutkimuksia vielä ennen poliklinikkakäyntiä
esimerkiksi suunniteltaviin hoitoihin liittyen tai levinneisyyden lisäselvittelyinä.
• Potilas kutsutaan vastaanotolle poliklinikalle sairaustilanteen vaativan kiireellisyyden
mukaisesti 1 päivän – 6 viikon kuluessa. Vaikean syöpäkivun hoito pyritään järjestämään
joko päivystyksellisesti tai viimeistään seuraavana päivänä. Kiireellisyydestä päättää lähetettä käsittelevä lääkäri. Tarvittaessa hoitoasiasta voidaan keskustella lähettävän lääkärin kanssa puhelimitse.
Päivystystilanteet
• Päivystyksellistä hoitoa vaativat potilaat tulee ohjata KYSin tai muun terveydenhuollon
yksikön ensiapuun.
• Päivystyksellisistä onkologisista hätätilanteista esimerkiksi vaikea kiputilanne, voi konsultoida virka-aikaan konsultoivaa onkologia p. 044 717 6997.
• Oireenmukaisessa hoidossa olevat potilaat voivat ottaa yhteyttä tarvittaessa Palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajaan p. 044 717 4837.
• Virka-ajan ulkopuolella voi konsultoida Syöpäkeskuksen päivystävää lääkäriä p. 044
711 3510
Läheteosoite
KYS, Syöpäkeskus
Syöpätautien poliklinikka (tai Sädehoitoyksikkö, jos lähete suoraan Sädehoitoyksikköön)
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS
Puhelin päivisin 017 172 941

Laskutusosoite

Posti- ja käyntiosoite

POHJOIS-SAVON
SAIRAANHOITOPIIRIN KY
PL 900
70029 KYS

PUIJON SAIRAALA
KAARISAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
Kuopio

SÄDESAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Kelkkailijantie 7
Kuopio

ALAVAN SAIRAALA
PL 200
70029 KYS
Kaartokatu 9
Kuopio

JULKULAN SAIRAALA
PL 300
70029 KYS
Puijonsarventie 60
Kuopio

KUOPION
PSYKIATRIAN KESKUS
PL 400
70029 KYS
Kotkankallionkatu 14
Kuopio

Vaihde (017) 173 311
etunimi.sukunimi@kuh.fi
Y-tunnus 0171495-3

