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Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen 

ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti 

pääovesta.  

Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä 

sekä vastasyntyneitä. 

Vuodeosaston puhelinnumero on 05 352 5443.  

Vuodeosasto on avoinna ympäri vuorokauden.  

Osastolle tullaan yleensä äitiyspoliklinikan tai synnytys-

osaston kautta. 

Vuodeosastomme henkilökuntaan kuuluu kätilöitä, 

lastenhoitajia, synnytyslääkäreitä, osastosihteeri ja 

laitoshuoltajia. Sinulla on myös mahdollisuus keskustella 

sosiaalihoitajan, sairaalapastorin tai psykiatrisen hoitajan 

kanssa.  

Osastolle tulo 

Ota mukaasi henkilökohtaiset hygieniatavarasi (esim. imetys-

liivit ja liivinsuojukset) ja käytössäsi olevat lääkkeet. Voit 

halutessasi käyttää myös omia vaatteitasi. 

Ilmoita osastolle saapuessasi erityisruokavaliostasi ja ruoka-

aineallergioistasi henkilökunnalle.  

Sairaalaan ei kannata ottaa mukaan arvoesineitä tai suuria 

summia rahaa. Sairaala ei vastaa kadonneista tavaroista. 

Muiden potilaiden vuoksi voimakastuoksuisia hajusteita ei 

tulisi käyttää. Sairaalamme on savuton sairaala. 



 

 

Vierailuaika 
 
Isät ja vauvan sisarukset voivat vierailla osastolla klo 9–21.  

Isovanhempien vierailuaika on klo 18—19 osaston yleisissä 

tiloissa. Ei muita vieraita. 

Pyydämme noudattamaan tätä käytäntöä! 

Raskaana olevien äitien hoito 

Osastollamme hoidetaan tulevia äitejä, joiden raskaus vaatii 

erityistä seurantaa. 

Lääkärimme toimii lääketieteellisen hoitosi asiantuntijana ja 

yhdessä koko henkilökuntamme tavoitteena on antaa sinulle 

ja vauvallesi turvallista ja yksilöllistä hoitoa. 

Synnyttäneiden perheiden hoito 

Pyrimme luomaan perheellesi rauhallisen ja turvallisen 

ympäristön toipua synnytyksestä ja tutustua uuteen 

tulokkaaseen. Hoitajasi kanssaan voit keskustella hoitoosi 

liittyvistä toivomuksistasi ja ajatuksistasi.  

Synnytyslääkäri ja lastenlääkäri ovat päivittäin tavattavissa. 

Erityistarkkailua tarvitsevat vastasyntyneet hoidetaan 

osastolla G4, jonne vanhemmat ovat tervetulleita 

osallistumaan vauvansa hoitoon ympäri vuorokauden. 

  



 

 

Vierihoito 

Osastollamme vauvat ovat vierihoidossa. Se tarkoittaa sitä, 

että he ovat äitinsä/vanhempiensa luona ympäri 

vuorokauden, mikä on vastasyntyneelle se paras ja 

luonnollisin paikka. Silloin vanhemmat voivat kaikessa 

rauhassa tutustua vauvaansa.  Tavoitteena on antaa 

valmiudet vauvan hoivaan sekä tukea varhaista 

vuorovaikutusta ja imetystä.  Osastollamme on 2 

perhehuonetta, joiden saatavuutta on hyvä tiedustella jo 

synnytyksen yhteydessä. 

  



 

 

Muuta huomioitavaa 

Huoneissa on televisio. Radio on myös jokaisen käytettävissä.  

Kahvila Satu sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa, pääaulan 

tuntumassa. 

Aukioloajat:  

• arkisin klo 07.30–18.00 

• la–su ja juhlapyhinä klo 12.00 - 16.00 

• suljettu: juhannusaatto/-päivä, jouluaatto/-päivä, 

uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, 

vappu. 

Lisäksi aulatiloissa on virvoke- ja välipala-automaatteja. 

Omaa matkapuhelinta voi käyttää, kunhan se ei häiritse 

muita tai osaston henkilökunnan toimintaa. 

Kukkien tuonti sairaalaan on allergia- ja hygieniasyistä 

kielletty. 

Sairaalamaksuista lähetetään lasku kotiin, samoin 

perhehuoneen veloituksesta. 

Pankkiautomaattia sairaalassa ei ole. 

Potilasasiamies avustaa tarvittaessa, jos mielestäsi on syytä 

tehdä potilasmuistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri www.eksote.fi 

 

 

 

Ota yhteyttä! 
 

Etelä-Karjalan keskussairaala 

Valto Käkelän katu 1 

53130 Lappeenranta 
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