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Naistentautien osasto 

 



 

 

  



 

Naistentautien vuodeosasto sijaitsee sairaalan C-siiven 

ensimmäisessä kerroksessa.  Osastolle pääset kulkemalla 

pääaulan kautta hissin viereisestä ovesta.  

Vuodeosaston puhelinnumero on 05 352 5266. Osasto on 

avoinna ympäri vuorokauden. 

Vuodeosastomme henkilökuntaan kuuluu kätilöitä, 

sairaanhoitajia, gynekologeja, osastosihteeri ja sairaala-

apulaisia. Sinulla on myös mahdollisuus keskustella 

sosiaalihoitajan, sairaalapastorin tai psykiatrisen hoitajan 

kanssa. 

 

Leikkausjono ja osastolle kutsuminen  

Käydessäsi naistentautien poliklinikalla lääkäri arvioi 

leikkauksen tarpeen ja aikataulun, jonka perusteella sinut 

laitetaan leikkausjonoon. 

Leikkausjonoasioita hoidetaan naistentautien osastolla.  

Kun leikkausajankohdasta on päätetty, sinut kutsutaan 

toimenpidettä edeltäviin tutkimuksiin puhelimitse. 

Jos leikkausjonosta on jotain kysyttävää, voit soittaa 

hoitajalle arkisin klo 8—16, puh. 05 352 5227. Voit kuitenkin 

rauhassa odottaa kutsua leikkaukseen, koska siitä ilmoitetaan 

heti kun ajankohta on tiedossa. 

 

 



 

Toimenpidettä edeltävä käynti  

Aamulla käyt ensin sairaalan laboratoriossa (1. kerros) 

tarvittavissa kokeissa.  

Sen jälkeen tulet C-siiven 1. kerrokseen lääkärintutkimusta ja 

hoitajan haastattelua varten.  

Tapaat mahdollisesti myös anestesialääkärin Leiko-yksikössä 

(K-kerros). 

Tällä toimenpidettä edeltävällä käynnillä saat tarkemmat 

ohjeet leikkaukseen tuloa varten. Tähän käyntiin on hyvä 

varata n. 4 tuntia aikaa. 

Osastolle tulo  

Tule toimenpidepäivän aamuna Leiko-yksikköön. Ennen 

toimenpidettä tehdään vielä leikkausta varten valmisteluja, 

jonka jälkeen sinut viedään vuorollasi leikkausosastolle. 

Ota sairaalaan mukaasi henkilökohtaiset hygieniatavarasi ja 

käytössäsi olevat lääkkeet. Voit halutessasi käyttää osastolla 

omaa aamutakkia, yöpaitaa ja tossuja. 

Sairaalaan ei kannata ottaa mukaan arvoesineitä tai suuria 

summia rahaa. Sairaala ei vastaa kadonneista tavaroista.  

Muiden potilaiden vuoksi voimakastuoksuisia hajusteita ei 

tulisi käyttää. Tupakointi on kielletty sairaalan sisätiloissa. 

  



 

Osastolla olo  

Toimenpiteen jälkeen sinut viedään ensin tarkkailtavaksi 

leikkausosaston heräämöön, josta sinut haetaan aikanaan 

naistentautien osastolle. Huoneesi on yleensä joko yhden tai 

kahden hengen potilashuone. Osastolla sinulla on 

mahdollisuus tehdä hoitajasi kanssa hoitosuunnitelman, jossa 

mielipiteesi ja toiveesi hoidosta otetaan huomioon. 

Lääkärimme toimii lääketieteellisen hoitosi asiantuntijana. 

Osastolla saat tarvittaessa kipulääkettä, ja toipumistasi 

tarkkaillaan. 

Koko henkilökuntamme on tukenasi sairaalassaoloaikana, ja 

tavoitteenamme on antaa sinulle turvallista ja yksilöllistä 

hoitoa. 

Vierailuaika osastolle on klo 13—19. Pyydämme 

noudattamaan tätä käytäntöä! Erityistapauksissa voit 

neuvotella hoitajasi kanssa muina aikoina tapahtuvista 

vierailuista. 

Kotiutuminen  

Kun toipumisesi on päässyt hyvään vauhtiin, lääkäri päättää 

kotiutumisestasi. Hän kirjoittaa tarvittavat reseptit ja 

todistukset ja päättää jatkohoidosta. 

Hoitajalta saat myös ohjeet kotihoitoa varten. Voit vielä 

puhua heidän kanssaan mieltäsi vielä askarruttavista asioista. 



 

Lähtiessäsi voit pyytää lomakkeen matkakulukorvausten 

hakemiseksi Kelalta (”taksilappu”). Kela voi korvata 

omavastuun ylittävän osuuden matkakuluista. Jos tilaat 

taksin keskitetystä tilausnumerosta 0200 60 123, saat 

matkakorvauksen heti taksissa ja vältyt korotetulta 

omavastuulta. 

Ruokailuajat: aamiainen klo 7.30—8.15, lounas klo 10.15—

10.45, päiväkahvi klo 13.30, päivällinen klo 16.30 ja iltatee 

klo 19.30. Erityisruokavaliot huomioidaan sekä 

mahdollisuuksien mukaan myös ruokatottumukset, joista 

pyydetään neuvottelemaan henkilökunnan kanssa osastolle 

saavuttaessa. 

Osassa potilashuoneissa on televisio. 

Kahvila Satu sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa, pääaulan 

tuntumassa. Aukioloajat: 

 arkisin klo 07.30 - 18.00 

 la—su ja juhlapyhinä klo 12.00 - 16.00 

 juhannusaatto ja juhannuspäivä, jouluaatto ja 

joulupäivä, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai 

2. pääsiäispäivä ja vappu suljettuna. 

 Lisäksi uudenvuoden ja vapun aattoina kahvila suljetaan 

tilanteen mukaan klo 16.00–18.00 välillä. 

Sairaalan aulatiloissa on virvotusjuoma- ja välipala-

automaatteja. 

  



 

Omaa matkapuhelinta voi käyttää, kunhan se ei häiritse 

muita potilaita tai osaston henkilökunnan toimintaa (hiljainen 

soittoääni, puhelimen sulkeminen esim. lääkärin kierron 

ajaksi). 

Kukkia ei voi tuoda huoneisiin. Kukat ilahduttavat yhtä paljon 

myös kotona! 

Sairaalamaksuista lähetetään lasku kotiin. 

Pankkiautomaattia sairaalassa ei ole. 

Potilasasiamies avustaa tarvittaessa, jos mielestäsi on syytä 

tehdä potilasmuistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus. 

 

Tervetuloa osastollemme! 
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Ota yhteyttä! 
 

Etelä-Karjalan keskussairaala 

Vaihde 05 352 000 

Valto Käkelän katu 1 
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Jonohoitaja arkisin klo 8—16,  
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