HYVINVOINNIN JA
TERVEYDEN EDISTÄJÄ

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ PALVELEE!

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUIHIMME
kuuluvat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja tukipalvelut. Toiminta-alueemme kunnissa – Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella – on oma terveysasema. Päivystys, osastohoito ja erikoissairaanhoito toimivat Raahessa.
ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIHIMME
kuuluu kirurgian, naistentautien ja äitiyshuollon, korva-,
nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Raahessa toimii myös dialyysiyksikkö, diabetespoliklinikka, kipupoliklinikka sekä kardiologian, sisätautien, gastroenterologian, keuhkotautien ja
neurologian poliklinikka. Silmälääkärin palveluihin lukeutuvat poliklinikkavastaanottojen lisäksi silmänsisäiset injektiot, silmäluomien korjaukset ja kaihileikkaukset.

Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys.
www.ras.fi/paivystys

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT tukevat elämän
kriisitilanteissa tai päihderiippuvuudessa. Yksilöllinen tuki
auttaa selviytymään joko omassa kodissa tai tukiasunnossa.
LAPSI- JA PERHEPALVELUT on vahvuutemme, joka
tunnetaan kauempanakin. Tavoitteenamme on tukea
perheitä suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti.
IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN tavoitteena on tukea turvallista ja omatoimista elämää ensisijaisesti omassa kodissa tai
kodinomaisessa ympäristössä. Matalan kynnyksen palveluihimme kuuluvat NeuvoNurkka ja ikäneuvola.
VAMMAISPALVELUT järjestää lakisääteiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille. Kehitysvammaisille tarjotaan ensisijaisesti mahdollisuutta elää kotiseudulla, ja heille tarjotaan muun muassa päivätoimintaa.
AIKUISSOSIAALITYÖ auttaa yksinasuvia ja perheitä,
jotka tarvitsevat taloudellista ja/tai sosiaalista tukea.
Tavoitteena on selkeyttää asiakkaan elämäntilannetta ja
edistää kuntoutumista.

NETTIRASSI
NettiRassissa voit asioida silloin kun sinulle sopii! Voit esimerkiksi lähettää kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille, tarkastella laboratoriotuloksiasi, varata,
siirtää ja perua vastaanottoaikoja, lähettää reseptien uusimispyyntöjä sekä täyttää ja lähettää hakemuksia ja esitietolomakkeita. NettiRassista saat paljon ajankohtaista tietoa
terveydestä. Voit kirjata palveluun myös kotona tekemiesi
mittausten tuloksia ja pitää ruoka- tai liikuntapäiväkirjaa.

HYVINVOINTIA
HELPOSTI

Tutustu NettiRassiin osoitteessa
www.nettirassi.fi
NEUVORASSI
NeuvoRassi on kaikenikäisten hyvinvointipiste Raahen keskustassa. Voit tulla meille aina, kun sinulla on kysyttävää
omasta tai läheisesi hyvinvoinnista. Tarjoamme matalan
kynnyksen neuvonta ja vastaanottopalveluja, kuten sairaanhoitajan kiireetön vastaanotto, laboratorion näytteenotto
sekä sote-palveluohjaus. NeuvoRassissa järjestetään myös
kaikille avoimia tapahtumia, kuten luentoja ja jumppia.

NeuvoRassi palvelee osoitteessa
Kirkkokatu 28, Raahe

TILAA TAKSI NUMEROSTA

POHJANMAAN TAKSI OY
Paikallinen ja palveleva

0100 3020
KELA-TAKSI

0800 93377

Pohjois-Pohjanmaalla ja
Keski-Pohjanmaalla.
Tilauspuhelu on maksuton.

LATAA
ILMAINEN
TAKSINISOVELLUS

Pohjanmaan Taksi Oy
Rantakatu 8 A
92100 Raahe
www.pohjanmaantaksi.fi

TERVETULOA RAAHEEN!
RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut noin 33 000
asukkaalle Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella. Olemme
vahva alueellinen toimija ja tarjoamme kattavat palvelut
lähellä kotia.
RAAHE ympäristökuntineen tarjoaa viihtyisän asuinympäristön kohtuuhintaan. Valitsetpa asuinpaikaksesi
kaupungin, taajaman tai maaseudun rauhan, kattavat
palvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto
ovat täällä aina lähellä. Pohjois-Suomen pääkaupunkiin
Ouluun on noin tunnin ajomatka.

Raahe on kodikas kaupunki
meren ja luonnon syleilyssä.

LUE LISÄÄ RAAHESTA
www.raahe.fi

TULE TEKEMÄÄN MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ
HYVÄSSÄ PORUKASSA!

OLETKO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ammattilainen
ja haluat tehdä kiinnostavaa työtä hyvässä tiimissä?
Tule meille! Mukavaan porukkaamme kuuluu noin
1 100 sote-alan osaajaa – lääkäreitä, hoitajia, psykologeja,
toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja monia muita.
TARJOAMME monipuolisen työympäristön, jossa yhteistyö eri alojen välillä on mutkatonta. Meillä on myös hyvät
mahdollisuudet oman ammattitaidon kehittämiseen.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Katso esittelyvideomme
Tutustu avoimiin
työpaikkoihimme
www.ras.fi/avoimet_tyopaikat

RAAHEN SEUDUN
HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

lasten ja nuorten
toimintaterapiapalvelut
ammattitaidolla
johanna.joki@toiminnantaito.fi • 040 824 7586

Käyntiosoite:
Rantakatu 4
92100 Raahe
Postiosoite:
PL 25
92101 Raahe
Puh. 08 849 111
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• www.jssuomi.fi

www.ras.fi
www.raahenomaishoitajat.fi
puh. 044 551 6803

Kodikasta asumista ja
mielekästä tekemistä
mukavassa seurassa!
Lue lisää:
www.karentia.fi

