Hämeenlinnan yksikkö

Potilasopas
Kirurgian osasto 5 B
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Kirurgian osasto 5B sijaitsee sairaalan 5.kerroksessa. Osastolla hoidetaan
ortopedisia, keuhko- ja verisuonikirurgisia sekä plastiikkakirurgisia potilaita.
Potilaat tulevat osastolle joko suunnitellusti leikkausta varten tai päivystyksen
kautta. Osastolla on 40 potilaspaikkaa.
Osastollamme Teitä hoitaa moniammatillinen henkilöstö. Toivomme Teidän
sitoutuvan ja osallistuvan aktiivisesti omaan hoitoonne.
Tiedustelut
Toimiston puh. 03 629 2532
Toivomme Teidän sopivan omaistenne kanssa yhden henkilön, joka on
tarvittaessa yhteydessä hoitajiin. Keskitetty yhteydenpito selkeyttää
tiedonkulkua ja hoitoa.
Matkapuhelinta ja tietokonetta saa käyttää vuodeosastolla. Sairaalassa on
käytössä langaton internetyhteys. Pyydämme Teitä kuitenkin ystävällisesti
huomioimaan potilastoverinne matkapuhelinta ja tietokonetta käyttäessänne.
Osaston käytävällä, huoneen 8 vieressä, on potilaskäyttöön tarkoitettu tietokone.
Vierailuaika on vapaa.
Henkilökohtaiset tavarat ja lääkkeet
Ottakaa mukaanne henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja säännöllisesti
käyttämänne lääkkeet (myös insuliinit, astmalääkkeet, silmätipat) tai
lääkereseptit tai ohjeet. Ottakaa mukaanne vain vähän käteistä rahaa ja
jättäkää arvoesineet kotiin. Potilaspöydällä on sinua varten varattu laatikko
hygieniatuotteille yms. henkilökohtaisille tavaroille. Sairaala ei vastaa
potilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Pankkikortti käy maksuvälineenä
kahviossa. Toivomme, että jätätte oman auton kotiin, sillä saamanne hoito ja
mahdollinen lääkitys voivat olla esteenä autolla ajamiseen.
Päivystyspotilaan leikkaushoitoa joudutaan joskus siirtämään ennakolta
sovitusta. Tämä johtuu yleensä siitä, että sairaalaan tulee ennakoitua enemmän äkillisesti sairastuneita tai loukkaantuneita, jotka tarvitsevat kiireellistä
hoitoa. Henkilökunta kertoo muuttuneesta aikataulusta.
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Pysäköinti sairaala-alueella
Sairaalan edessä olevalla pysäköintipaikalla on kiekollinen neljän tunnin aikarajoitus. Jos pysäköintiaika on pidempi kuin neljä tuntia, tarvitaan pitkäaikaislupa, jonka saa neuvonnasta ilmoittamalla auton rekisterinumeron.
Kahvio Ilona
Kahvio sijaitsee sairaalan 2. kerroksessa. Se on auki maanantaista perjantaihin klo 7.45 - 19.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12.00 - 19.00.
Osaston päiväsalissa on kahvia tarjolla klo 13.00 – 15.00.
Tupakointi
Sairaalamme on savuton sairaala. Saatte henkilökunnalta apua tupakoinnin lopettamiseen.
Sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin palvelut ovat käytettävissänne. Heihin saa yhteyden osaston hoitohenkilöstön välityksellä.
Potilasasiamies antaa potilaan oikeuksiin liittyvää neuvontaa. Osastolla ollessanne hoitajat voivat sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta hänen kanssaan niin halutessanne.
Kotiinlähtö
Kotiutuspäivänä saatte tarvittavat kotihoito-ohjeet, reseptit sekä todistukset ja
mahdollisen jälkitarkastusajan. Sairaalalasku lähetetään teille postitse kotiin.
Omakanta.fi on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voitte katsella omia potilastietojanne. Näette palvelusta Teille kirjoitetut sähköiset reseptit sekä hoitotiedot.
Palaute hoidosta
Tavoitteenamme on laadukas ja asiantunteva hoito. Toimintamme kehittämiseksi toivomme Teidän antavan palautetta hoidostanne suoraan henkilökunnalle, asiakaspalautelomakkeella tai sairaanhoitopiirin kotisivujen kautta
sähköisesti www.khshp.fi
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Vastuuhenkilöt
Ylilääkäri (ortopedia)
Jussi Laurila
Tulosalueylilääkäri (kirurgia)
Kati Kortelainen
Osastonylilääkäri (ortopedia)
Jyri Koort
Osastonylilääkäri (thx- ja verisuonikirurgia) Elina Vainio
Osastonylilääkäri (plastiikkakirurgia)
Terhi Järvinen
Ylihoitaja, osastotoiminnot
Marja Koljonen
Tulosalueylihoitaja, pkl
Mirja Ottman-Salminen
vs. osastonhoitaja
Nina Fonsell
puh. 03 629 2501
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