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PARANTAA
Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä
yliopistosairaalasta.

KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti
arvostettua tutkimusta ja kouluttaa Suomen terveydenhuoltoon
huippuosaajia. KYSissä vallitsee savolaisen lupsakka ilmapiiri,
joka tukee potilaan viihtymistä ja työntekijöiden jaksamista.
KYS vastaa lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen vaativan
erityistason erikoissairaanhoidosta.
Vuosittain KYSissä:
• 4 300 työntekijää
• 90 000 hoidettua potilasta
• 360 000 poliklinikkakäyntiä
• 2 500 synnytystä
• 22 000 leikkausta

Parasta työssämme on vuorovaikutus potilaiden kanssa.
Plastiikkakirurgi, palveluyksikön johtaja Leena Setälä
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uudistua
Tulevan vuosikymmenen aikana KYS uudistuu yhdeksi maan
moderneimmista sairaaloista.
Sairaalan toimintatavat muuttuvat entistä avohoitopainotteisemmiksi ja potilaille sujuvammiksi. Uudistuvat
tilat mahdollistavat tehokkaamman hoidon.
Uudisrakennus kasvattaa KYSiä kolmanneksella. Uuteen
sairaalaan keskitetään kaikki ydintoiminnot, kuten leikkausyksiköt, tehohoito ja synnytykset.
Myös KYSin Puijon sairaalan vanha rakennuskanta peruskorjataan vastaamaan modernin sairaalahoidon vaatimuksia.
Potilat saavat käyttöönsä yhden hengen huoneita, jolloin
perhekin pystyy osallistumaan entistä paremmin omaisensa
hoitoon ja tukemiseen.

On ilo päästä työskentelemään
uusiin toimiviin tiloihin.
Anestesiahoitaja Maija Penttinen
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hoitaa

KYSin tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista
hoitoa. KYSissä ovat edustettuina kaikki lääketieteen erikoisalat,
jotka tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä. KYSiin on
keskitetty valtakunnallisesti esimerkiksi epilepsiakirurgia ja
erityisen vaikeiden palovammojen hoitoa.
Yleisimmät kansansairaudet hoidetaan erityisissä huippukeskuksissa, kuten Neuro-, Sydän- ja Syöpäkeskuksissa.
Niissä eri erikoisalat tehostetusti ponnistelevat yhdessä
kyseisen sairauden voittamiseksi.
Toiminnan erinomaisesta laadusta kertoo kansainvälinen
laatusertifikaatti ISO 9001:2008, joka on koko laajuudessaan
myönnetty KYSille Suomen ainoana yliopistosairaalana.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertailujen mukaan KYS
on ollut koko 2000-luvun Suomen tehokkain yliopistosairaala.
		
Ja mikä tärkeintä, mielipidetiedustelujen mukaan potilaat
ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon KYSissä.

Nallea ei yhtään pelottanut KYSissä.
Oliver, 4 vuotta

Ensihoito
KYS vastaa koko Pohjois-Savon maakunnan eli 250 000 asukkaan ensihoidosta.
33 ensihoitoyksikköä ja niiden ammattitaitoinen terveydenhuoltohenkilöstö tavoittavat äkillisesti sairastuneet/vammautuneet
potilaat nopeasti kaikkialla maakunnassa.
Ensihoitoyksiköt arvioivat hoidon tarpeen,
antavat tarpeellisen ensihoidon paikan
päällä ja tarvittaessa kuljettavat potilaan
hoitoon. Lisäksi lääkärihelikopteri on
ympäri vuorokauden valmiudessa lennättämään erikoislääkärin potilaan luo koko
Itä- ja Keski-Suomen alueella.
Päivystys
KYSin päivystyksessä yli 100 päivystysalan
ammattilaista hoitaa äkilliset sairaudet ja
vammautumiset. KYSin päivystys vastaa
koko Itä- ja Keski-Suomen vaikeista
vammapotilaista.
Päivystyksessä sairaanhoitaja tekee aluksi
jokaiselle potilaalle arvion hoidon tarpeesta
ja kiireellisyydestä. Kiireelliset potilaat
hoidetaan heti ammattitaidolla. Muut
kuin kiireelliset päivystyspotilaat ohjataan
esimerkiksi omalääkärin tai omahoitajan
vastaanotoille.
KYSin päivystyksessä on myös tarjolla
kattava puhelinneuvontapalvelu.
Kysteri
Kysteri-liikelaitos tuottaa laadukkaat
perusterveydenhuollon ja vanhusten
laitoshuollon palvelut kahdeksalle pohjoissavolaiselle kunnalle. Yhteistyö yliopistosairaalan kanssa takaa potilaille entistä
sujuvamman ja osaavamman hoidon.
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opettaa

KYS on Suomen suurin lääkäreiden kouluttaja ja Itä-Suomen
yliopistossa on maan laajin hoitotieteen opetusyksikkö.
Joka vuosi sairaalassa opiskelee noin 1 000 lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijaa sekä erikoistuvaa lääkäriä. Lisäksi sairaalassa
harjoittelee noin 1 000 terveystieteiden ja hoitotyön opiskelijaa.  
Mielipidetiedustelujen mukaan opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä
KYSissä saamaansa opetukseen. KYSin henkilökunta on erittäin
sitoutunut opetustehtäväänsä.
KYS on yliopiston ohella Kuopion tiedelaakson keskeisimpiä
toimijoita. Kuopiossa opiskelun vahvuustekijöitä ovat yhtenäinen
kampusalue, modernit opetustilat ja laitteet sekä käytäntöön
keskittyvä ihmisläheinen opetus.

Olen päässyt tekemään
paljon itse, koska kysiläiset
luottavat opiskelijaan.
Terveydenhoitajaopiskelija Roosa Tanskanen
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tutkia
KYSin tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua.
KYS on esimerkiksi aivokasvainten ja verisuonten geeniterapiassa edelläkävijä maailmassa.
KYSin vahvoja tutkimusalueita ovat krooniset kansantaudit,
kuten diabetes, valtimonkovettumatauti, Alzheimerin tauti,
aivoverisuonitaudit ja lihavuus.
Myös neurotieteet, kuvantamistutkimukset, tuki- ja
liikuntaelinsairaudet sekä laaja-alainen kliininen
tutkimus ovat KYSissä keskeisiä.
KYSissä tehtävä hoitotieteen tutkimus on keskittynyt mm.
hoidon ihmisläheisyyteen, henkilöstön mitoitukseen ja
johtajuuden kehittämiseen.

Osaavat tutkijat ja ajanmukaiset
laitteet mahdollistavat
laadukkaan tutkimuksen.
Ylilääkäri, professori Vesa Kataja, KYS Syöpäkeskus
KYS otti käyttöön Pohjoismaiden
ensimmäisen CyberKnife-tarkkuussädehoitolaitteen vuonna 2012.
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