ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOS

Turun alueen
yhteispäivystyspalvelut
siirtyvät T-sairaalaan
ÅBOREGIONENS SAMJOUR FLYTTAR TILL T-SJUKHUSET
Tyksin T-sairaalaan siirtyvät
seuraavat päivystyspalvelut:
26.3.2013:
Turun yhteispäivystys
Mäntymäestä
2.4.2013:
Tyks Ensiapu A-sairaalasta
2.4.2013:
Turun, Kaarinan, Härkätien,
Paimio-Sauvon, Raision ja
Ruskon terveyskeskusten
päivystys arkisin klo 16–8
ja viikonloppuina
perjantaista klo 16
maanantaihin klo 8
Peruskuntayhtymä Akselin
päivystys ma–to klo 22–8
ja viikonloppuna
perjantaista klo 16
maanantaihin klo 8
Naantalin terveyskeskuksen
päivystys
ma–to klo 20–8, pe klo 20–10
la klo 18–10, su klo 18–8
Paraisten terveysaseman
päivystys
ma–to klo 20–8, pe klo 20–10
la klo 18–10, su klo 18–8
Pargas hälsostation Nattjour
må–to kl. 20–8, fr kl. 20–10
lö kl. 18–10, sö kl. 18–8

PÄIVYSTYS

Tyks T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku

Keskitetty puhelinneuvonta
puh. 02 313 8800
Omaistiedustelut: puh. 02 313 8930
Kuulovammaisten
tekstiviestipalvelu: puh. 050 592 4740

JOUR

Åucs T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Centraliserad telefonrådgivning
tfn 02 313 8800
Anhöriga: tfn 02 313 8930
SMS-tjänster för
hörselskadade: tfn 050 592 4740
Päivystyksessä hoidetaan vuorokauden ympäri
2.4.2013 klo 10 alkaen (2.4.2013 klo 10 asti Tyks Ensiapu, A-sairaala)
• äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita potilaita,
jotka tilansa puolesta ovat erikoissairaanhoidon tarpeessa
ambulanssilla kotoa tai muualta joko tapaturman
tai äkillisen sairauskohtauksen takia tulevat potilaat
• lähetteellä toisesta hoitoyksiköstä (esim. aluesairaalat,
terveyskeskukset ja -asemat, yksityiset lääkäriasemat
ja muut hoitolaitokset) tulevat potilaat
• vointinsa puolesta välittömän erikoissairaanhoidon tarpeessa
(hätätapaukset, välittömässä hengenvaarassa olevat) olevat potilaat
Päivystyksessä hoidetaan oman terveysaseman
ollessa kiinni 26.3.2013 klo 8 alkaen mm.
(26.3.2013 klo 8 asti Turun yhteispäivystys, Mäntymäki)
• haavat, ruhjeet, venähdykset ja nyrjähdykset
• aivotärähdykset
• hengitysvaikeudet
• äkilliset kuumetaudit ja ylähengitystietulehdukset
• äkilliset korvatulehdukset ja –säryt
• äkilliset virtsatietulehdukset
• äkilliset vatsakivut
• äkilliset nivelkivut, selkäkipu ja iskias
• äkilliset päänsärkypotilaat
• tajunnan häiriöt ja niskajäykkyys
• äkilliset huimaukset
• päivystysaikana akuuttihoitoa vaativat mielenterveyshäiriöt
• päivystysaikana akuuttihoitoa vaativat päihdeongelmat
Vierailut Päivystyksessä ei ole varsinaisia vierailuaikoja.
Pikainen lähiomaisten vierailu potilaiden luona on
mahdollista hoitohenkilökunnan luvalla.

Hätäkeskus,
ambulanssi

112

puh.

Soita hätänumeroon aina
kiireellisissä hätätilanteissa,
kun kyseessä on esimerkiksi
äkillinen sairaskohtaus,
tajuttomuus tai hengenvaara.
Mikäli epäröit, onko kyseessä
hätätilanne vai ei, on aina
parempi soittaa ja kysyä.
Hätäkeskuksen päivystäjät
osaavat arvioida millaista
apua tarvitaan.

Suun
terveydenhuollon
viikonloppupäivystys
Ajanvaraukset
la–su ja arkipyhinä
klo 9 –10.30
puh. 02 3131 564

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat, jos välitöntä hengenvaaraa ei ole,
hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla niiden auki ollessa tai
hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen T-sairaalan päivystyksessä.
Ellet ole varma mitä tulisi tehdä, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi
tai T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan.
Huom.! Erityisesti äkillisten hengitystieinfektio-oireiden ollessa kyseessä,
olkaa hyvä ja soittakaa ensin puhelinneuvontaan, josta saatte tarvittavat
hoito-ohjeet. Teidät ohjataan tarvittaessa lääkärin tai sairaanhoitajan
päivystysvastaanotolle.

Terveyskeskusten
päivystysvastaanottojen
aukioloajat ja puhelinnumerot
Turun terveyskeskus

puhelinneuvonta
arkisin klo 8–15
puh. 02 10023
päiväpäivystys ja siihen liittyvä
ajanvaraus klo 8–16 asukkaiden
omilla terveysasemilla,
kts. puh.nro puhelinluettelosta
tai www.turku.fi/terveysasemat.
Suun terveydenhuollon päivystys,
kts. www.turku.fi/suunterveys.

Kaarinan terveyskeskus
Päivystysvastaanotto
arkisin klo 8–16
puh. 02 588 2600

Härkätien terveyskeskus

(Lieto, Marttila, Koski ja Tarvasjoki)
Päivystysvastaanotto
pääterveysasemalla
arkisin klo 8–16
puh. 02 4873 7200
(Marttilan ja Kosken kunnan
asukkaat voivat kiireellisessä
tapauksessa ma–pe klo 16–8
ja viikonloppuisin käyttää
myös Loimaan aluesairaalan
ensiapupoliklinikkaa
puh. 02 314 3793)

Raision terveyskeskus

arkisin klo 8–15.30, puh. 02 434 3171,
02 434 3183 ja 02 434 3195
> terveys
tai www.raisio.fi —
Ruskon terveysasema
Kiireellinen ajanvaraus
ma–to klo 8–15.30 ja pe 8–14
puh. 02 434 3150

Naantalin terveyskeskus
Päivystysvastaanotto
arkisin 8–20 ja la–su 10–18
puh. 02 436 2760

Perusturvakuntayhtymä Akseli
(Masku-Mynämäki-Nousiainen)
Päivystysvastaanotto
Masku: ma–to 8–22 ja pe 8–16
puh. 02 447 7500
Mynämäki: arkisin 8–16
puh. 02 447 7600

Paimio-Sauvon terveyskeskus
Päivystysvastaanotto arkisin klo 8–16
Paimio: puh. 02 474 6202

Paraisten terveysasema

Päivystysvastaanotto
arkisin 8–20 ja la–su 10–18
puh. 02 454 5220, puhelinyhteys toivottava

Pargas hälsostation

Jourmottagning
vardagar kl. 8–20 och lö-sö kl. 10–18
tfn 02 454 5220, telefonkontakt önskvärt

Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen

1. Itse tulevien potilaiden sisäänkäynti 2. Tuotavien potilaiden sisäänkäynti
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Tyks T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku
www.tyks.fi/fi/paivystys
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Åboregionens
samjour
Åucs T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo
www.tyks.fi/se/jour

