HYVINVOIVA OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSPALVELUT

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTOT

Oulaisten terveyspalvelut pyrkii tuottamaan laadukkaita
perusterveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, joustavasti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia
ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja.
Toimintamme perustana ovat vankka osaaminen, sen jatkuva kehittäminen ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut.

Ajanvarausvastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan ei-kiireellisiä asiakkaita sekä pitkäaikaissairauksia. Asiakaslähtöisessä palvelussa on huomioitu hoidon sujuvuus ja hyvä
saatavuus kaikille kuntalaisille. Pyrimme toteuttamaan
koko hoitopolun tehokkaasti omassa terveyskeskuksessamme. Tämä onnistuu hyvin toimivalla lääkäri–hoitaja-työparimallilla sekä kattavalla erikoislääkäripalvelujen
tarjonnalla. Erikoislääkäripalveluista ovat saatavilla mm.
geriatrin, gastroenterologin, ortopedin, gynekologin ja
erikoissilmälääkärin palvelut. Vastaanotolla toimii myös
oma kipsimestari.

Tässä esitteessä on tärkeimmät tiedot kaupungin tarjoamista terveyspalveluista. Lisätietoa löytyy kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.oulainen.fi.

Oulaisten terveyskeskuksen ajanvaraus palvelee ma–pe
klo 8.00–13.00 numerossa 08 479 3400.

PÄIVYSTYS
Päivystysvastaanotolla hoidetaan äkilliset ja kiireellistä
hoitoa vaativat sairaudet ja tapaturmat. Hoidon tarpeen ja
kiireellisyyden arvioimiseksi kannattaa soittaa ennen päivystykseen tuloa päivystysnumeroon 08 479 3401 (ma–pe
klo 8–16). Iltaisin ja viikonloppuisin palvelee Oulaskankaan
sairaalan yhteispäivystys, p. 08 429 7840.

Lisätietoja ajanvarausvastaanotoista osoitteessa
www.oulainen.fi/terveyspalvelut/ajanvaraus.
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Päivystyksen tiedot www.oulainen.fi/paivystys

Hoitoa sinua kuunnellen.

OULASKANKAAN SAIRAALA

NEUVOLAPALVELUT SEKÄ KOULU- JA
OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO
Neuvolapalvelut
jakaantuvat
perhesuunnitteluneuvolaan, äitiysneuvolaan, lastenneuvolaan ja
aikuisneuvolaan. Lisäksi tarjoamme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää, ja siinä korostuu perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, jota tuetaan tarvittaessa
moniammatillisen tiimin voimin.
Äitiysneuvolassa luodaan pohja ja myönteinen suhtautuminen perhe-elämään sekä turvataan äidin
ja lapsen hyvä terveys. Lastenneuvolassa tuetaan
perheitä lapsen hoidossa ja kasvattamisessa sekä
seurataan lapsen kehitystä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla edistetään lasten ja nuorten terveyttä
terveystarkastusten ja -kasvatuksen myötä. Aikuisneuvola tarjoaa omaishoitajien ja työttömien terveydenhoidon sekä reuma- ja sydänhoitajien palvelut.
Kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin
edistämiseksi
osallistumme myös valtakunnallisiin Tulppa- ja
LAPE-hankkeisiin.
Lisätietoa neuvolatoiminnasta
www.oulainen.fi/neuvolat

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Attendo
Terveyspalvelut Oy. Tavoitteena on taata kaikille
kuntalaisille hyvä palveluiden saatavuus ja laadukas
hoito. Panostamme väestön terveysneuvontaan ja
suusairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnittäen erityistä huomiota lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään
suun terveydenhuoltoon.
Ajanvaraus, p. 044 479 3454. Hammashoitola on
avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00 ja
perjantaisin 8.00–15.00.
Lisätietoja osoitteesta
www.oulainen.fi/suun_terveydenhuolto

FYSIOTERAPIAN PALVELUT
Fysioterapian keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja parantaa
ihmisten toimintakykyä ja liikkumista fysioterapeuttisen
ohjauksen ja terapeuttisen harjoittelun avulla. Kuntoutuja
nähdään aktiivisena henkilönä, joka ottaa vastuuta omasta
terveydestään ja toimintakyvystään.
Fysioterapiapalveluita järjestetään kaikille ikäryhmille. Kotona asuvalla asiakkaalla on mahdollisuus saada yksilö- tai
ryhmäterapiaa. Fysioterapiapalveluita järjestetään lisäksi
akuuttiosaston potilaille. Fysioterapeutin vastaanotolle pääsee terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä. Fysioterapeutin suoravastaanotolle
asiakkaita ohjataan terveyskeskuspäivystyksen kautta.

APUVÄLINEPALVELUT
Apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin apuvälineiden saamisen edellytyksenä on vamma,
sairaus tai kehitysviivästymä. Lisäksi apuvälinepalveluita
järjestetään sairauden hoitoon liittyen. Fysioterapian henkilökunta huolehtii apuvälinepalveluista.
Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta
apuvälineiden kuljetuksesta vastaa asiakas. Tiedot apuvälinelainaamon aukioloajoista, p. 044 479 3442. Lisätietoja
fysioterapiasta sekä apuvälinepalveluista saa osoitteesta
www.oulainen.fi/fysioterapia.

www.spinor.net

Ajanvaraukset:
Kuntohoitaja Irmeli Haaraoja, p. 044 479 3441
Fysioterapeutti Sari Kaartinen, p. 044 479 3440
Fysioterapeutti Anne Manninen, p 044 479 3443

www.nordlab.fi

MIELENTERVEYSPALVELUT
Mielenterveysyksikkö Tuuma tarjoaa erityisosaamista vaativien psykiatristen sairauksien hoitoa yhdessä muiden alan
toimijoiden kanssa. Hoitomuotoina ovat terapia, psykologiset testaukset, lääkehoito ja korva-akupunktio. Kuntoutumista
tuetaan myös Toimintatuvassa tarjottavalla monipuolisella toiminnalla, kuten erilaisilla toiminta- ja keskusteluryhmillä,
päivä- ja työtoiminnalla, retkillä ja liikunnalla.

A-KLINIKKA
Päihdehuollolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja. Oulaisten
A-klinikka tarjoaa ennaltaehkäisevää hoitoa sekä kuntoutusta alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille sekä tukea heidän omaisilleen. A-klinikan toimintamuotoja ovat avokatkaisu, terapiakeskustelut, päihdeseurannat ja korvaushoito.
Lisätietoja osoitteesta
www.oulainen.fi/terveyspalvelut/mielenterveyspalvelut

AKUUTTIOSASTO
Akuuttiosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita sekä saattohoitopotilaita. Lisäksi osastolla toteutetaan päihdeongelmaisten katkaisuhoitoa.
Kokonaisvaltaisen, potilaan tarpeisiin perustuvan hoidon tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen niin,
että asiakas pärjää kotonaan joko itsenäisesti tai tuetusti.
Lisätietoja
www.oulainen.fi/vuodeosasto

Ottaako pumpusta, ryppyileekö rytmi?

www.oulunsydankeskus.fi | 08 333 440 arkisin kello 12 alkaen

OULAISTEN TERVEYSKESKUS
Reservikomppaniankatu 7-9
86300 Oulainen
Kiireetön ajanvaraus
p. 08 479 3400 (ma–pe klo 8.00–13.00)
Lääkäripäivystys
p. 08 479 3401 (ma–pe klo 8.00–16.00)

Psykiatrille / psykoterapeutille helposti
”Ihmisläheiset kohtaamiset”
Puh. 044 243 1047  www.laakarikeskusfokus.fi
Lääkärikeskus FOKUS  HAAPAVESI  OULU

www.oulainen.fi/
terveyskeskus

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
Projektipalvelut - Aluekehitys - Edunvalvonta
ALAVIESKA • KALAJOKI • MERIJÄRVI
• OULAINEN • SIEVI • YLIVIESKA

Psykoterapeutti Tuula Paavola

Katso lisätietoja:
www.ysk.fi

Puh. 040 5717 859
info@tuulapaavola.net
www.tuulapaavola.net

Pohjanmaan
Kuusistokoti Ry
Haapaveden Kartanonväki, anneli.jauhiainen@kartanonvaki.fi
Anneli Jauhiainen 043 211 1573, hoitajat 043 211 1354
Iin Kartanonväki, alice.pekkala@kartanonvaki.fi
Alice Pekkala 050 374 8956, hoitajat 046 878 4542

www.kartanonvaki.fi

www.kuusistokoti.fi

Kuntoutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisille
kodinomaisessa ympäristössä Oulaisissa
Pyhäjoen rannalla.
Puh. 08 476 235
kuusistokoti@kuusistokoti.fi

/kuusistokoti

• www.jssuomi.fi

Laboratoriovastaukset, resepti- ja todistusasiat ym:
p. 044 479 3404 (ma–pe klo 8.00–15.00)

