
Syöpään sairastuminen herättää paljon kysymyksiä ja 
huolta. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hoitajat ovat Sinua 
varten. Oletpa itse sairastunut tai sairastuneen läheinen, 
voit tulla maksutta hoitajan vastaanotolle keskustelemaan 
ja saamaan tukea, yksin tai yhdessä. 

C PIRKANMAAN
SYÖPÄYHDISTYS

Olemme tukenasi myös kesällä

Henkilökohtainen tuki

Ajanvaraus

 03 2499 200 
www.pirsy.fi

Ajanvarauksella hoitajan vastaanotolla myös
• syöpätauteihin ja niiden ehkäisyyn  

liittyvä neuvonta
• yli 15-vuotiaiden luomitarkastukset 
• syövän periytyvyysneuvonta
• rintojen omatarkkailu
• rintaproteesin sovitus
• ompeleiden ja dreenien poisto
• lääkepistokset
• tietoa urologisista ongelmista
• Terveydeksi-kartoitus

Kesätiedote  
1.6.-31.8.2017

Poikkeus- 
aukioloajat

8.6. 8-11
22.6. 8-15

23.6.suljettu
30.6.-11.8. ma-pe 8-16

Yksityinen lääkäriasemamme palvelee

Erikoislääkäreiden, fysio- ja lymfaterapeuttien sekä ravinto-
valmentajan vapaat ajat voit tarkastaa puhelimitse 03 2499 
200 tai nettiajanvarauksesta www.pirsy.fi.

Kauttamme saat myös laboratoriopalvelut. Tarvittaessa 
ohjaamme sinut jatkotutkimuksiin ja hoitoon.



Syöpäjärjestöjen 
valtakunnallinen neuvonta-    
palvelu puhelin 0800 19414

Valtakunnallinen neuvontapalvelu aut-
taa syöpäpotilasta ja hänen läheisiään 
syöpään, sen hoitoon, kuntoutukseen tai 
tukimuotoihin liittyvissä kysymyksissä. 
Avoinna ma ja to klo 10.00-18.00, ti, ke ja 
pe klo 10.00-15.00

Voit keskustella neuvontahoitajan kanssa 
myös sähköpostitse 
neuvonta@cancer.fi tai  
chatissa www.neuvontahoitaja.fi 

C PIRKANMAAN
SYÖPÄYHDISTYS

Vertaistukitoiminta

Vertaistukihenkilöt ovat itse syöpäsairauden kokeneita tai 
sairastuneen läheisiä, yhdistyksen kouluttamia vapaaehtoisia, 
jotka kuuntelevat ja antavat keskustellen tukea syöpäsairau-
den aiheuttamassa elämänmuutoksessa. He eivät ota kantaa 
hoitoihin tai lääketieteellisiin kysymyksiin ja ovat vaitiolovel-
vollisia. Vertaistukihenkilön kanssa voit tavata kasvotusten 
tai keskustella puhelimessa.  Vertaistukihenkilöpyynnön voit 
tehdä kotisivuillamme tai puh. 050 3270 367.

Vertaistukiryhmät käynnistyvät jälleen syyskaudella, jolloin 
niitä järjestetään Tampereen lisäksi myös Nokialla, Sastama-
lassa, Kangasalla, Valkeakoskella, Ruovedellä ja Virroilla. 

Liity jäseneksi

Henkilöjäsen (25 €/vuosi)
Jäsenedut
• Syöpä-Cancer -lehti
• hoitopäiväkorvaus 5 €/vrk syöpään sairastuneelle syöpä-

hoitojen osastojakson ajalta
• hoitajan vastaanottokäynnit -50 %
• toimistomaksu -50% 
• lomaviikot Tampereen Kylpylässä sairastuneille jäsenille, 

omavastuu 110 €
• virkistyspäivät
• Röntgentutkan kuvantamispalvelut -15%

Yritys- tai yhteisöjäsen (150 €/vuosi)
Jäseneksi voit liittyä netissä tai puhelimitse.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys

www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

@pirsyry

@PirSyRy

Seuraa meitä:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A, 7.krs
PL 190, 33101 Tampere
puh. 03 2499 200

Avoinna ma ja ke 8-18, ti ja to 8-19, pe 9-17
Lyhennetyt aukioloajat: 8.6. klo 8-11, 22.6. 8-15, 23.6. sul-
jettu ja 30.6.-11.8. ma-pe 8-16

Olemme mukana  
Taysin ensitietopäivässä 5.6. ja 14.8.

Hyvä elämä ilman syöpää ja 
syövästä huolimatta

Syöpäkipulinja  
050 3696 707

www.kaikkisyovasta.fi 

Ensitietotilaisuus on tarkoitettu syöpään äskettäin sairastu-
neille ja syöpähoitojen alkuvaiheessa oleville aikuisille po-
tilaille läheisineen. Tilaisuudessa saat ajankohtaista tietoa 
eri asiantuntijoilta sekä uusia näkökulmia sairastumisen 
aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. 

5.6. ja 14.8. klo 12.00-16.00 
Finn-Medi 5, Biokatu 12, iso kokoushuone

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta:  
kuntoutusohjaaja Ilona Kuhmonen, puh. 03 3116 9586 tai 
ilona.kuhmonen@pshp.fi

Syöpäkipulinjalta saat tietoa ja tukea 
kivunhoitoon. Kipujen ei tarvitse olla 
erityisen kovia, vaan voit kysyä neuvoa 
omaan tai läheisesi kipulääkitykseen 
liittyen. Avoinna ma-pe klo 9.00-12.00

Luotettavaa tietoa, neuvontaa ja 
vertaistukea syöpään liittyen.


