Opas päivystykseen tulijalle

Hätätilanteessa soita aina 112
Hätätilanteita ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
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Elottomuus / elvytystilanne
Kova rintakipu
Uudet halvausoireet
Vaikea hengenahdistus
Isot vammat
Runsas verenvuoto
Äkillinen tajunnan lasku

Hätänumerossa hätäkeskuspäivystäjä antaa ohjeita ja hälyttää tarvittaessa
ambulanssin tai muuta apua.
Ambulanssin tultua ensihoitajat tutkivat potilaan paikan päällä ja arvioivat
hoidon ja kuljetuksen tarpeen. Ambulanssikuljetuksen tarpeeseen vaikuttavat potilaan terveydentila ja elintoimintojen seurannan ja tukemisen
tarve kuljetuksen aikana. Joskus sairaus tai vamma ei vaadi hoitoa
kuljetuksen aikana, jolloin potilas ohjataan hakeutumaan LKS:n päivystyspoliklinikalle tai terveyskeskukseen esimerkiksi taksilla tai omalla autolla.
Joskus oire tai vamma voidaan hoitaa kokonaan potilaan luona ilman
jatkohoitoa.

Tervetuloa Lapin keskussairaalan
päivystyspoliklinikalle
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka palvelee äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa, joissa sairauden
tai vamman vuoksi hoitoa ei voida odottaa seuraavaan
arkipäivään tai viikonlopun yli. Rovaniemen ulkopuolisissa
jäsenkunnissa otetaan päivystyksellisissä asioissa ensisijaisesti yhteyttä oman paikkakunnan terveyskeskukseen.
Päivystyspoliklinikalla sairaanhoitaja tekee kaikille tulijoille hoidon tarpeen arvion. Potilaat hoidetaan sairauden
tai vamman mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Niissä tilanteissa, kun potilas ei tarvitse päivystyksellistä
hoitoa, hänet ohjataan tarvittaessa muuhun terveydenhuollon palveluun tai hänelle annetaan itsehoito-ohjeet.
Potilaan saattajana tai huoltajana toimivan omaisen
mukana olo päivystysvastaanotolla on mahdollista, mutta
edellyttää muiden kuin lapsipotilaiden kohdalla potilaan
antamaa lupaa. Päivystyspoliklinikan tarkkailupaikoilla
vierailuista hoitohenkilökuntamme antaa tarkempia
ohjeita.
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Milloin Lapin keskussairaalan
päivystyspoliklinikalle?
Päivystyspoliklinikalla hoidetaan äkillisiä tapaturmia ja päivystyksellistä hoitoa vaativia
sairauksia, kun hoitoa ei voida ilman terveydellistä haittaa siirtää seuraavaan arkipäivään tai viikonlopun yli. Rovaniemen ulkopuolella päivystyksellisissä asioissa
otetaan ensisijaisesti yhteyttä lähimpään terveyskeskukseen.

Ennen kuin
hakeudut
päivystyspoliklinikalle,
soita puhelinneuvontanumeroon
(016) 322 4800.

Muissa kuin päivystyksellisissä asioissa asioidaan oman kunnan terveyskeskuksessa.
Päivystyksellisiä terveysongelmia ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rintakipu
Äkillinen hengenahdistus
Halvausoire, kaatava huimaus, kouristelu
Äkillinen kova päänsärky
Äkillinen sekavuus, tajunnan lasku
Äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
Korkea kuume ja yleistilan lasku
Luunmurtumat ja muut tuoreet vammat vähäisiä ruhjeita
lukuun ottamatta
Runsas verenvuoto (esim. verioksennus, vuotava haava)
Paha korvakipu (lapsi ei lakkaa itkemästä, vaikka on
lääkitty)
Kuivumisepäily rajun ripulin ja oksentelun seurauksena
Virtsaumpi
Akuutit mielenterveysongelmat, kuten itsemurha-ajatukset,
harha-aistimukset
Vaikeat päihteiden käytön vieroitusoireet
Myrkytykset
Äkillinen paha selkäkipu ja puutumisoireet
Paha allerginen reaktio
Laaja palovamma
Alle 22 raskausviikolla runsas verinen vuoto
22 raskausviikon jälkeen kaikissa raskauteen liittyvissä
ongelmissa yhteys Lapin keskussairaalan synnyttäjien
vastaanottoon

Päivystyksellistä, välitöntä arviota
ja hoitoa eivät yleensä vaadi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flunssa, nuha, yskä
Korvien tarkistukset
Näpyt, luomet, patit
Ihottumat
Pitkäaikainen huimaus tai päänsärky
Tuki- ja liikuntaelimistön säryt ja kolotukset ilman tuoretta
vammaa
Paha olo, väsymys
Ripuli, jos kunto pysyy muuten hyvänä
Reseptin uusimiset, rokotukset
Pitkäaikaissairaudet, joissa ei ole tapahtunut äkillistä
oireiden huononemista
Sairauslomien jatkot, työkykyarviot, etuus- ja
lausuntoasiat
Tilanteet, joissa ei saada aikaa omalle terveysasemalle
asioissa, jotka eivät vaadi päivystyksellistä arviota

Yhteystiedot
LKS:n päivystyspoliklinikan puhelinneuvonta:
(016) 322 4800

Sosiaalipäivystys:
040 7266 965

Palvelee Rovaniemen aluetta 24/7 ja Itä-Lappia yöaikaan
21–08 päivystysluonteisissa tilanteissa, joissa tarvitaan
terveydenhuollon ammattihenkilön arviota hoidon
tarpeesta. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat kiireelliset
tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen
toimenpiteitä. Ota yhteyttä 24/7, kun sinulla herää huoli
lapsen hyvinvoinnista, perheväkivaltatilanteissa, erilaisissa
elämän kriisitilanteissa tai kun sinulla on huoli aikuisen
tai ikäihmisen kyvystä huolehtia itsestään ja omasta
turvallisuudestaan. Arkipäivinä klo 8–16 yhteydenotto
ensisijaisesti oman kunnan sosiaalipalveluihin.

Muilla paikkakunnilla aina yhteys ensisijaisesti omaan
terveyskeskukseen. Katso terveyskeskusten yhteystiedot
sivuilta 8–9.
Omaisten tiedustelut LKS:n päivystyspoliklinikalla
hoidossa olevista potilaista:
(016) 328 2132
LKS:n mielenterveys- ja päihdepalveluiden
puhelinneuvonta:
040 715 8400

LKS:n synnyttäjien vastaanotto:
(016) 328 4512
22 raskausviikon jälkeen kaikissa raskauteen liittyvissä
ongelmissa yhteys LKS:n synnyttäjien vastaanottoon.
Hammaslääkäripäivystys Lapissa:
katso yhteystiedot ja ohjeet sivulta 10.

Numero palvelee ympäri vuorokauden Lapin sairaanhoitopiirin aikuisväestöä mielenterveys- ja päihdeasioissa
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden ensiarviossa ja hoitoon
ohjauksessa sekä jo hoitosuhteessa olevien ajanvarausasioissa.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Hätätilanteissa
soita aina
hätänumeroon
112!

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake
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Odotustilanäyttö kertoo
numeroin ja värikoodein
potilaiden määrän ja hoidon
kiireellisyyden päivystyspoliklinikalla.

Kun tulet päivystyspoliklinikalle
Ota vuoronumero ja ilmoittaudu

Ambulanssilla saapuvat potilaat

Sairaanhoitaja tarkistaa henkilötietosi, arvioi vointisi ja
ohjaa sinut oikeaan hoitolinjaan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Tilanteissa, joissa päivystyksellinen hoito ei ole tarpeen, saat kotihoito-ohjeet ja/tai
ohjeet oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisesta.

Osa potilaista saapuu päivystyspoliklinikalle ambulanssilla. Ambulanssilla saapuvien potilaiden määrä
ja hoidon kiireellisyys vaikuttavat myös aulassa
odottavien potilaiden odotus- ja hoitoaikaan.

Muistathan ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksen ja ajantasaiset lääkitystietosi!
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Tutkimukset ja hoito
Tutkimme ja hoidamme potilaat sairauden ja voinnin
mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.
Odotusaikaan ja hoidon kestoon päivystyspoliklinikalla
vaikuttavat potilaiden määrä, hoidon kiireellisyys ja
tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Hoidon
kestoon vaikuttaa myös mahdollinen voinnin seurannan
tarve. Ruuhkaisimpina ajankohtina odotus- ja hoitoaika
voivat pitkittyä. Keskimääräinen hoitoaika päivystyspoliklinikallamme on noin 4 tuntia.
Päivystyspoliklinikalla sinua hoitaa ammattitaitoinen
henkilökuntamme. Toteutamme hoitoasi tarvittaessa
yhteistyössä muiden sairaalan erityisasiantuntijoiden –
eri erikoisalojen erikoislääkäreiden, psykiatrisen akuuttitiimin tai sosiaalityöntekijän –kanssa.

Jatkohoito
Kun tutkimuksesi ja hoitosi päivystyspoliklinikalla ovat
valmiit, pääset kotiin tai siirryt vointisi ja sairautesi
edellyttämään jatkohoitopaikkaan, esimerkiksi sairaalan
vuodeosastolle, terveyskeskuksen vuodeosastolle tai
kotisairaalaan.
Kotiutuessasi sinulle annetaan tarvittavat lääkemääräykset,
päivystyskäynnin edellyttämät todistukset ja ohjeet jatkohoidon toteuttamisesta. Saat jatkohoito-ohjeet tarvittaessa
myös kirjallisina.
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LSHP:n jäsenkuntien terveyskeskuspäivystysten yhte
IVALO-UTSJOKI
Ivalon terveyskeskuksessa lääkäripäivystys ympäri
vuorokauden. Puh. 040 7709 187
Utsjoen terveyskeskuksessa lääkäripäivystys arkisin
klo 8-16. Puh. 040 1810 285
Muina aikoina yhteys Ivalon terveyskeskukseen.

KEMIJÄRVI
Lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen arviointi klo 8–21
kaikkina päivinä.
Yöaikaan klo 21–08 lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen
arviointi LKS:n päivystyspoliklinikalla.
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys sairaala
Lapponiaan klo 8–21. Puh. 020 690 870
Yöaikaan klo 21–08 aina ensin yhteys LKS:n päivystyspoliklinikkaan.

KITTILÄ
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aattoina 15–21) sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21
joka kolmas vuorokausi osana Tunturi-Lapin
päivystysrengasta (Muonio-Kolari-Kittilä)
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Kolarin terveyskeskukseen ympäri vuorokauden. Puh. 040 489 5090

MUONIO-ENONTEKIÖ
Lääkäripäivystys arkisin ma-to 8–16, pe ja juhlapyhien
aattoina 8–15
Lääkäripäivystys arki-iltaisin klo 16–21 (pe ja juhlapyhien
aattoina 15–21) sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21
joka kolmas vuorokausi osana Tunturi-Lapin päivystysrengasta (Muonio-Kolari-Kittilä)
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Muonion terveyskeskukseen ympäri vuorokauden.
Poliklinikka, puh. 040 703 1147
Terveyskeskus, puh. 016 534 111
Päivystysaika, yhteydenotot puh. 040 714 2845

Lääkäripäivystys arkisin ma-to klo 8-16, pe ja juhlapyhien
aattoina 8-15.
Lääkäripäivystys arki-iltaisin klo 16-21 (pe ja juhlapyhien
aattoina 15-21) sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21
joka kolmas vuorokausi osana Tunturi-Lapin päivystysrengasta (Muonio-Kolari-Kittilä)

PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKI

Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen ympäri vuorokauden. Puh. 0400 356 498

Yöaikaan klo 21–08 lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen
arviointi on LKS:n päivystyspoliklinikalla.

KOLARI

Päivystysasioissa yhteys:
Pelkosenniemi: ma-to klo 8.00–15.30, pe 8.00–13.30,
puh. 040 563 8131
Savukoski: ma-to 8.00–15.30, pe 8.00–13.30, puh. 040 563 7757
Sairaala Lapponia / Kemijärvi: arki-iltaisin, arkipyhinä ja
viikonloppuina, puh. 020 690 870

Lääkäripäivystys arkisin ma-to 8–16, pe ja juhlapyhien
aattoina 8–15.
Lääkäripäivystys arkisin ma-to 8–16, pe ja
juhlapyhien aattoina 8–15
Lääkäripäivystys arki-iltaisin klo 16–21 (pe ja juhlapyhien

Lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen arviointi ma-to
8.00–15.30, pe 8.00–13.30.
Lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen arviointi ma-to
klo 15.30–21.00, pe 13.30–21.00 ja arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-21 Kemijärvellä sairaala Lapponiassa.

eystiedot
Hätätilanteissa

Yöaikaan klo 21–08 aina ensin yhteys LKS:n päivystyspoliklinikkaan.

soita aina
hätänumeroon

PELLO

112!

Lääkäripäivystys arkisin klo 8–16. Lääkäri Pellossa myös
lauantaisin klo 10–14. Muuna aikana lääkäripäivystys on
LKS:n päivystyspoliklinikalla.
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Pellon terveyskeskukseen ympäri vuorokauden.
Arkisin klo 8–16, puh. 040 713 2771
Muina aikoina, puh. 040 713 2743

POSIO
Lääkäripäivystys arkisin ma-pe klo 8–16.
Lääkäripäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä 2 tuntia.
Muina aikoina lääkäripäivystys on LKS:n päivystyspoliklinikalla.
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Posion terveyskeskukseen ympäri vuorokauden. Puh. 016 254 100

RANUA
Lääkäripäivystys sekä päivystävän sairaanhoitajan
vastaanotto on arkisin ma-pe klo 8–16.
Viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina on lyhyt
lääkärin päivystysvastaanotto.
Muutoin virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystys on
LKS Päivystyspoliklinikalla.
Arkisin virka-aikaan päivystykseen tuleva varaa ajan
vastaanotosta, puh. 016 355 9400.
Muuna aikana päivystystapauksissa aina ensin yhteys
Ranuan terveyskeskuksen vuodeosastolle,
puh. 040 867 0268.

ROVANIEMI
Lääkäripäivystys Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla.
LKS:n päivystyspoliklinikan puhelinneuvontanumero
(016) 322 4800

SALLA
Lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen arviointi arkisin ma-pe
klo 8–16 Sallan terveyskeskuksessa.
Lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen arviointi arki-iltaisin
ma–pe klo 16–21 ja arkipyhinä ja viikonloppuina klo 8–21
Kemijärvellä sairaala Lapponiassa.
Yöaikaan klo 21–08 lääkäripäivystys ja hoidon tarpeen
arviointi LKS:n päivystyspoliklinikalla.
Sallan tk:n päivystys ja ajanvaraus, puh. 040 521 0028
Kemijärvi / sairaala Lapponia, puh. 020 690 870
Yöaikaan klo 21–08 aina ensin yhteys LKS:n päivystyspoliklinikkaan.

SODANKYLÄ
Lääkäripäivystys terveyskeskuksessa joka päivä klo 8–21.
Yöaikaan klo 21–08 lääkäripäivystys LKS:n päivystyspoliklinikalla.
Päivystystapauksissa aina ensin yhteys Sodankylän terveyskeskukseen ympäri vuorokauden. Puh. 020 692 881
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Hammaslääkäripäivystys Lapissa
Arkipäivinä klo 8.00–15.30 (tai kunnan hammashoitolan
aukioloajan mukaan) aina yhteys oman kunnan hammashoitolaan. Rovaniemellä yhteydenotto keskitetyn ajanvarauksen kautta ma–to 8.00–15.30, pe 8–15
puh. (016) 322 4630.
Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9.30–12.00
yhteys Lapin kuntien hammashoitoloissa järjestettävään
kiertävään kiirevastaanottoon. Puh. 010 633 8330.
Ilta-aikaan arkipäivinä klo 15.30–21.00 (tai kunnan hammashoitolan aukioloajan ulkopuolella) sekä lauantaisin,
sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 12–21 päivystyksellinen
hoito LKS päivystyspoliklinikalla. Aina ensin yhteys päivystykselliseen puhelinneuvontaan asuinkunnasta riippuen
joko oman kunnan terveyskeskukseen tai LKS päivystyspoliklinikalle, sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja
konsultoi tarvittaessa suu- ja leukakirurgia. Tarvittaessa
potilas ohjataan LKS päivystyspoliklinikalle.
Yöaikaan klo 21–08 hammaslääkäripäivystys OYS:ssa.
Aina ensin yhteys hoidon tarpeen arviota varten päivystykselliseen puhelinneuvontaan oman kunnan terveyskeskukseen tai LKS päivystyspoliklinikalle.

Lappilaisen työn ja terveyden asiantuntija jokaiselle työpaikalle.
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www.lappica.fi

Tilanteita, jotka vaativat hammaslääkärin
päivystyksellistä hoitoa:
• turvotus leukojen alueella, nielemisvaikeus
• kuume edellisten yhteydessä
• erittäin kova hammasperäinen kipu - jatkuva kipu, joka
estää nukkumisen, ja särkylääkkeet eivät auta
• tapaturma, jossa hampaita on irronnut tai epäily
leukaluiden murtumasta
• runsas verenvuoto hampaan poiston jälkeen, joka ei
asetu sideharsotuppoa puremalla – suu tuntuu täyttyvän
nopeasti verellä

Tilanteita, jotka eivät vaadi hammaslääkärin
päivystyksellistä hoitoa:
• kipu, johon särkylääke auttaa
• yhden hampaan tai useamman hampaan vihlominen
kylmälle tai kuumalle
• hampaan tai paikan lohkeama, aristus purressa
• proteesien ongelmat tai nastahampaiden irtoamiset
• irrotettavien oikomiskojeiden ongelmat tai
niskavetohoidossa renkaan irtoaminen

Muut palvelut potilaille ja omaisille
Potilashotelli

Kahvio Kaarnikka palvelee potilaita ja omaisia Lapin
keskussairaalan 2. kerroksen pääaulassa ma-pe klo
7.30–17.30 ja la-su klo 12–17.
Myös päivystyspoliklinikan odotusaulan välipala-automaatista voi ostaa pientä syötävää.

Potilashotelli tarjoaa majoituspalveluita kaukana
sairaalasta asuville potilaille ja potilaiden omaisille.
Majoituspalveluita tarvitseva potilas tai omainen varaa
ja maksaa itse majoittumisensa. Potilashotelli sijaitsee
Lapin keskussairaalan 1. kerroksessa, sisäänkäynti
päivystyksen ovesta sisään ja heti vasemmalle.

Päivystyspoliklinikan potilaita pyydetään varmistamaan
aina ensin hoitohenkilökunnalta, onko syöminen sallittua.
Tietyt sairauksien ja vammojen hoitotoimenpiteet
edellyttävät paastoamista.

Potilashotelli palvelee:
Ma-to 24 h, pe klo 00–19, puh. (016) 328 6112
Viikonloppuisin ja arkipyhinä yhteys vartijaan
puh. (016) 320 2500
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Lapin keskussairaala, päivystyspoliklinikka
Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI
LKS päivystyspoliklinikan puhelinneuvonta:
hoidon tarpeen arvio päivystysasioissa
puh. (016) 322 4800
Hätätilanteissa soita aina hätänumeroon 112.

Asiantuntevaa kuntoutuspalvelua lapsille ja aikuisille Rovaniemellä
Kuntoutuksemme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja joustavuus.
Tarjoamme toimintaterapiaa, puheterapiaa, fysioterapiaa,
psykoterapiaa, ratsastusterapiaa, kuntoutusohjausta ja
Nuotti-valmennusta. Erityisosaamisemme on luonto- ja eläinavusteisessa kuntoutuksessa.
Terapiaa yksilö- tai ryhmäterapiana,
vastaanotolla tai kotikäynteinä.

www.norther.fi

Olemme myös Facebookissa.

• www.jssuomi.fi

www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Paivystys

