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Pöytyän terveyskeskuksen osasto
TIETOA POTILAAN OMAISELLE

Osasto
Yläneentie 1
21870 RIIHIKOSKI
Puh: 02 4864 1300

Pöytyän terveyskeskuksen osaston tehtävänä on:


Antaa akuuttia sairaanhoitoa, joka perustuu yksilölliseen
hoitosuunnitelmaan.



Tukea potilaan omien voimavarojen käyttöä ja korostaa
potilaan aktiivisuutta sekä omatoimisuutta.

Omainen:
 Tarkista
hoitohenkilökunnalta löytyvätkö yhteystietosi
potilaan perustiedoista.
 Varmista potilaana olevalta läheiseltä, toivooko hän sinun
saavan tietoa sairaudestaan.
 Hoitohenkilöstöllä pitää olla potilaan suostumus, jotta sinulle
annetaan tietoa hänen terveydentilastaan.
 Toivomme, että potilaalla olisi vain yksi yhteyshenkilö, jolle
tietoja annetaan esim. puhelimitse.

Potilasasiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä, ja
niiden salassapidosta on säädetty laissa: Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista (785/1992).
Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei
asianosainen ole antanut siihen suostumusta.
“Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta
ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai
tehtävänsä perusteella on saanut tiedon.” Laki terveydenhuollon
ammattihenkilöistä § 17 (559/1994).

Lähesty rohkeasti mieltä askarruttavissa kysymyksissä
hoitohenkilökuntaamme
 Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä osastolle klo 11:00
jälkeen. Pyrimme näin varmistamaan potilaille aikaa
aamutoimiin ja hoitajille työrauhan puh 02 4864 1300
 Omaiset voivat osallistua esim. kävelyttämiseen, ruokailussa
avustamiseen sekä kaikkeen toimintaan, josta hoidettava
nauttii esim. lukeminen tai laulaminen
 Omaisilla on mahdollisuus toimia saattajana, jos potilas
lähtee esimerkiksi tutkimuksiin toiseen sairaalaan.
 Jos kotiin on tullut kutsukirje esimerkiksi muihin
sairaaloihin, toivomme omaisten tiedottavan hoitajia niistä.
 Neuvottele tuliaisten tuomisesta henkilökunnan kanssa.
Potilaiden ruokalista nähtävillä käytävien ilmoitustauluilla.
 Ylimääräisiä lääkkeitä, luontaistuotteita tai ravintolisiä ei
saa tuoda ilman henkilökunnan lupaa.
 Lääkärin tapaamisaika sovittava erikseen henkilökunnan
kanssa
 Lisätietoja osaston maksuista tai vapaakorttiasioista
tarvittaessa ota yhteyttä osastosihteeriin arkisin puh.
02 4864 1300 kello 10–14

Osastolla ollessa mahdollisia palveluja ovat:
Fysioterapia
Osaston periaatteena on yhteistyöllä, potilas toiminnan keskiössä,
tukea potilasta yksilöllisesti kuntoutumisessa. Potilasta tuetaan
palaamaan mahdollisimman itsenäiseen elämään hänen
toimintakykyään edistäen ja ylläpitäen taikka ehkäisten hänen
toimintakykynsä heikentymistä. Omaisten toivotaan osallistuvan
yhdessä
osaston
fysioterapeutin/
kuntohoitajan
kanssa
käytännönläheisesti läheisensä terapiaan. Omainen, varmistathan
että tämä sopii potilaalle.

Mielenterveystyö
Mielenterveystyötä tekevälle psykiatriselle sairaanhoitajalle voit
varata vastaanottoajan ilman lääkärin lähetettä. Keskusteluapua
saa esim. erilaisissa elämäntilanne kriiseissä tai siirryttäessä
hoitosuunnitelman
mukaisesti
erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuoltoon.
Ajanvaraukset puhelinaikana ark. klo 12.00–13.00 psykiatrinen
sairaanhoitaja: puh. 050 512 6025

Apuvälinepalvelut
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoitus on edistää
potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä
jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn
heikentymistä.
Osastolla
apuvälinetarve
arvioidaan

käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Tarvittaessa
potilaan kotiutuessa fysioterapeutti tai kuntohoitaja tekee
kotikäynnin asunnon muutostöiden ja apuvälinetarpeen arviointia
varten.
Avosairaala
Osastolta voi siirtyä avosairaalan asiakkaaksi lääkärin lähetteellä,
jos potilas selviää päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti,
läheisten tai tukipalveluiden avulla.
Avosairaalassa
hoidetaan
potilaita,
jotka
tarvitsevat
perusterveydenhuollon osastotasoista hoitoa, mutta joiden vointi ei
edellytä ympärivuorokautista osastolla oloa. Hoito toteutetaan
potilaan kotona tai avosairaalaan tiloissa.
Kotiutuminen
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Tavoitteena on, että potilas kotiutuu, kun osastonlääkäri on
todennut osastohoidon ja -kuntoutuksen tarpeen päättyneen.
Alustava kotiutuspäivä suunnitellaan potilaan kanssa ja
pohditaan mahdolliset tukipalvelut kotiin.
Potilaan, osaston lääkärin ja hoitohenkilöstön lisäksi
kotiutuksen suunnitteluun osallistuvat tarvittaessa myös
fysioterapeutti. Jos asiakas on jo ollut kotihoidon asiakas,
kotihoito osallistuu myös suunnitteluun.
Toivomme, että omaisena voit antaa potilaan luvalla
arvokasta tietoa omaisesi asuinoloista, aikaisemmasta
avuntarpeesta ja toimintakyvystä sekä minkälaisia ongelmia
siellä on ollut ja minkälaisia muutoksia kotona pärjääminen
mielestänne jatkossa vaatii.
Osastolta ollaan yhteydessä kotihoitoon ennen kotiuttamista,
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jolloin käydään läpi mahdollinen hoidontarve.
Kotiutuminen tapahtuu yleensä klo 12–15 välisenä aikana.
Osastolta otetaan yhteys omaiseen aina ennen kotiuttamista.
Kotimatkasta sovitaan potilaan ja/ tai omaisen kanssa.

Jos kotiutuminen vaatii kokonaan uusia palveluja tai erilaisia
järjestelyjä, pidetään esimerkiksi kotihoidon sekä potilaan ja
omaisten kanssa neuvottelu siitä, miten kotona pärjätään jatkossa.
Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti.
Päätös ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään laajaalaisen palvelutarpeen selvittämisen perusteella potilaan
kotikunnassa.

Yhteydenotot:
Auran kunta: Avopalveluohjaaja, puh. 040 507 3592 tai
lyhytaikainen hoito Hoivakodin sairaanhoitaja puh.040 504 5248
Pöytyä kunta: Avopalveluohjaaja puh. 040 822 7814

TULE ROHKEASTI JUTTELEMAAN...

www.poytyanterveyskeskus.fi

