Potilasohje

22.6.2016

POTILAILLE JA OMAISILLE
SAVONLINNAN PÄÄTERVEYSASEMA OSASTO 1

Käyntiosoite: Pihlajavedentie 8
Savonlinna

Postiosoite: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Savonlinnan pääterveysasema, osasto 1
PL 111
57101 Savonlinna

Puhelin potilaille potilaan oman hoitajan kautta
suositeltava soittoaika klo 12 -15

Potilaan omat hoitajat:

044417
0444172102

Ylilääkäri:

Riitta Kupiainen
044 417 2378

Osastonhoitaja:

Niina Laakkonen
044 417 2101

Fysioterapeutit:

Pirjo Kaskinen
044 417 2756

Anni Ihalainen
044 417 2750
Janne Väyrynen
044 417 2750
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OSASTON TOIMINTA-AJATUS JA TYÖSKENTELYMALLI

Osasto toimii kuntoutusta tarvitsevien potilaiden jatkokuntoutusosastona ja tarjoaa lyhytaikaista
akuutti- ja kuntoutushoitoa kotoa ja muista yksiköistä tuleville potilaille.

Osastolla työskennellään tiimityön periaattein moniammatillisesti. Tiimeissä on mukana lääkäri,
fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, potilaan omahoitaja ja tarvittaessa kotisairaanhoidon ja
kotipalvelun työntekijä.

Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä potilaan ja omaisten kanssa. Tavoitteena on potilaan
toiminta- ja liikuntakyvyn kohentuminen sairastumista edeltävälle tasolle, jotta kotiutuminen kotiin,
vanhainkotiin tai palvelutaloon mahdollistuu.

Kotiutuminen ja jatkohoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan jatkohoidosta vastaavien yksiköiden
kanssa.

OSASTON ARVOT

LUOTTAMUS

HYVINVOINTI
Tavoitteenamme on
potilaiden hyvinvointi.
Potilaat voivat luottaa
toimintamme hyvään laatuun.

Henkilöstöllä on hyvät ammatti-,
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot,
sekä luovuutta ja kykyä toteuttaa
perustehtävää.
Toimintamme on taloudellista

VASTUUL-

ja tuloksellista sekä

LISUUS

vastaamme työstämme.

OSAAMINEN
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OSASTOLLE TULO
Ottakaa mukaanne:

•

Tällä hetkellä käytössänne olevien lääkkeiden reseptit ja lääkeohje

•

Luettelo kotona käyttämistänne muistakin kuin lääkärin määräämistä lääkkeistä

•

Käyttämänne apuvälineet (kävelyteline, pyörätuoli…)

•

Henkilökohtaisia välineitä kuten parranajokone, silmälasit, proteesit, tukevat kengät

•

Osastolla voi käyttää omia vaatteita ja kenkiä nimikoituna, nimikointi

•

"SLN PTA OS. 1". Näiden huollosta tulee sopia henkilökunnan kanssa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa vuodeosastolla olevien potilaidensa hoitoon
tullessa mukana olevien vaatteiden, rahavarojen ja mahdollisten asiakirjojen (esim. pankkikirja,
henkilöllisyystodistus, testamentti jne.) säilytyksestä, mikäli potilas haluaa luovuttaa ne
hoitopaikassa säilytettäväksi. Potilas vastaa em. omaisuudestaan itse, mikäli hän ei halua
luovuttaa sitä hoitolaitoksessa säilytettäväksi. Omaisuuden säilyttämisestä on aina tehtävä
merkintä potilasasiakirjaan.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei vastaa hoitojakson aikana muusta potilaalle tuotavasta
omaisuudesta (esim. televisio, radio jne.) vaatteiden pesussa mahdollisesti tulleista vaurioista,
vaan niistä vastaa potilas itse, hänen omaisensa tai edunvalvojansa.

OSASTON RUOKAILUAJAT

Klo 7:30-

aamiainen

Klo 11:30-

lounas

Klo 14:00-

päiväkahvi

Klo 17:00-

päivällinen

Klo 19.30

iltapala

TOIVOMUKSIA OMAISILLE

Potilaat ja hoitohenkilökunta toivovat runsaslukuisia vierailuja. Läheisten käynnit osastolla ovat
arvokas tuki hoidolle ja kuntoutukselle. Seurustelun lisäksi hoidossa auttavaa olisi ulkoiluttaminen,
kävelyttäminen tai ruokailussa avustaminen sekä kaikki se toiminta, josta hoidettava nauttii esim.
lukeminen, laulaminen, kirjeiden kirjoittaminen. Neuvotelkaa tuliaisista hoitohenkilökunnan kanssa.
Välttäkää tuomasta osastolle voimakkaasti tuoksuvia kukkia.
Suositeltu vierailuaika on klo 12 -19.
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Puhelimitse annetaan tietoja potilaan luvalla sovituista asioista lähiomaiselle tai potilaan
nimeämälle henkilölle. Puheluruuhkan välttämiseksi toivomme omaisten sopivan keskenään kuka
tiedustelee potilaan vointia.

Tapaamisaika lääkärin kanssa sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus potilaan
sairauksien ja henkilökohtaisten asioiden suhteen.
Toivomme myös muiden noudattavan samanlaista vaitiolovelvollisuutta toisten potilaiden asioiden
suhteen.

HOITOMAKSUT

Hoitomaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevien asiakasmaksulakien mukaisesti.
Hoitomaksut laskutetaan hoitojakson päätyttyä tai pitkäaikaisen laitoshoidon osalta kuukausittain
jälkikäteen.
Hoitomaksuissa ja niihin liittyvissä tiedusteluissa palvelee potilasmaksutoimisto ma - pe klo 8 -15.
P. 044 417 2884.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

Sosiaalityöntekijä on Virpi Poutanen, häneen voi ottaa yhteyttä suoraan tai osaston henkilökunnan
välityksellä. Henkilökohtaista käyntiä varten on aika sovittava puhelimitse 044 417 2823.
Sosiaalityöntekijän kanssa voi selvitellä sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä esim. eläkettä saavan
hoitotukiasioita jne. Sosiaalityöntekijä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa suunnittelee
kotiuttamis- ja jatkohoitojärjestelyjä sekä keskustelee elämäntilanteeseen liittyvistä pulmista.

