PAIKALLINEN, VAIVATON JA NOPEA
LOKAL, SMIDIG OCH SNABB

LAADUKASTA SAIRAANHOITOA LÄHELLÄSI
KristinaMedi on vuonna 2011 Kristiinankaupungin kaupungin aloitteesta perustettu terveydenhoitopalveluita
tuottava yritys. Toiminnassamme on kaupungin lisäksi
mukana alueellisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja sijoittajia.
Tarjoamme Kristiinankaupungissa sijaitsevassa sairaalassamme yleis- ja erikoislääkäreiden palveluita, erilaisia
hoitoon liittyviä tutkimuksia sekä päiväkirurgiaa. Käytössämme on viisi tutkimushuonetta ja neljä leikkaussalia,
joiden lisäksi Botnia Scanin kuvantamisrekka magneetti- ja ultraäänitutkimuksia varten. Työterveyshuollon
toimipisteemme sijaitsevat Kristiinankaupungin ohella
Kaskisissa, Kauhajoella, Närpiössä ja Teuvalla.

SAKKUNNIG SJUKVÅRD NÄRA DIG
KristinaMedi grundades år 2011 på initiativ av Staden
Kristinestad och bolaget producerar hälsovårdstjänster.
Verksamheten möjliggörs av Staden Kristinestad, regionala företag, privatpersoner och investerare.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille Avainlipun
Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat oss Nyckelﬂaggan

Vid vårt sjukhus i Kristinestad erbjuder vi allmän- och
specialläkartjänster, diverse vårdrelaterade undersökningar samt dagkirurgi. Till vårt förfogande har vi
fem undersökningsrum och fyra operationssalar samt
BotniaScans mobila enhet för magnet- och ultraljudsundersökningar. Företagshälsovårdens verksamhetspunkter ﬁnns förutom i Kristinestad även i Kaskö, Kauhajoki,
Närpes och Östermark.

Lääketieteellisiä magneettitutkimuksia liikkuvilla laitteilla
pitkäaikaisessa yhteistyössä sairaaloiden, terveyskeskusten
ja yksityisten lääkäriasemien kanssa.
puh. 040 513 7604 | www.botniascan.fi | info@botniascan.fi

”Aloitin KristinaMedissä
tammikuussa 2020.
Pidän työni monipuolisuudesta ja ihmisten
auttamisesta.”

”Jag kom till KristinaMedi
i januari 2020. Det bästa
med mitt jobb är mångsidigheten och att jag kan
hjälpa människor.”

Juliaana Nummila
työterveyshoitaja / företagshälsovårdare
Oy KristinaMedi Ab

KATSO VIDEOMME! TITTA PÅ VÅR VIDEO!

AJANVARAUS ONNISTUU JONOTTAMATTA
Käytössämme on uusi sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jonka
kautta voit sekä varata että peruuttaa vastaanottoaikoja. Jos
olet uusi asiakas tai et löydä ajanvarauspalvelusta sopivaa
aikaa, varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme:

TIDSBOKNING UTAN KÖ
Vi har tagit i bruk ett nytt elektroniskt tidsbokningssystem, där
du kan både boka och annullera mottagningstider. Om du är en
ny kund eller inte hittar en lämplig tid för dig i bokningssystemet, kan du boka en tid per telefon via vår kundtjänst:

Kiireetön chattimme palvelee 24/7.
Kysymyksiisi vastaa aina ihminen.

SAIRAALA / SJUKHUS

Vår icke-brådskande chat betjänar 24/7.
Dina frågor besvaras alltid av en människa.

TYÖTERVEYSHUOLTO / FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

puh. / tfn 06 357 8700 (arkisin / vardagar 8.00–16.00)

puh. / tfn 040 357 8737 (arkisin / vardagar 8.00–16.00)

Arjen
kumppani
www.acute.fi

Vapauta aikaa asiakkaillesi.

KristinaMedi
www.kristinamedi.fi

Oy KristinaMedi Ab

Oy KristinaMedi Ab

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
tfn 06 357 8700
info@kristinamedi.fi

Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki
puh. 06 357 8700
info@kristinamedi.fi

I Apoteket i Kristinestad | Kristiinankaupungin I Apteekki
Salutorget 3 | Kauppatori 3 | tel./puh. 06 2211 007
kristiinankaupungin.apteekki@salnet.fi
www.krs1apotek-apteekki.fi

