päivitetty 1.12.2017

Kuka auttaa/mihin otat yhteyttä, kun tarvitset apua seuraavissa asioissa (katso puhelinnumerot alla)
Toimenpide

tikkien poisto
haavanhoidot
aikuisten sairauslomat
lapsen sairaus (tilapäinen hoitovapaatodistus)
injektiot
verenpainemittaus
verensokerimittaus
rokotukset
ehkäisyasiat
II -tyypin diabetes hyvässä
hoitotasapainossa
I -tyypin diabetes + ll-tyypin
insuliinihoitoiset asiakkaat
verensokerimittareiden vaihto
ja käyttöopastus
korvahuuhtelut
kuulonhuoltoasiat
lääkekapselien asennus
Marevan -kokeet (INR)
Marevan -kokeiden tulokset
hoitotarvikejakelu
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päivitetty 1.12.2017
Vastaanoton ajanvaraus, lääkäri ja sairaanhoitaja:
Päivystysajanvaraus: ma-su 8-22 puh. (06) 2413 3200
Kiireetön ajanvaraus, neuvonta, reseptien uusinta ja laboratoriovastausten tiedustelu:
Isojoki: ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 5700
Karijoki: ma-to 10-14 ja pe 10-12, puh (06) 2413 5959
Kauhajoki: ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 3220
Teuva: ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 4500
Päivystävä sairaanhoitaja:
Päivystysajanvaraus: ma-su 8-22 puh. (06) 2413 3200
Neuvolan ajanvaraus:
Isojoki: ma - pe 10–11, puh. 0400 854 402,
Karijoki: ma - to 10–11, puh. 040 718 3430,
Kauhajoki: (Hakasivuntie) ma -pe 8 –11, puh. (06) 2413 3360, (Aronkylä) ma - pe 9-10, puh. 040 537 6539,
Teuva: ma - to 8–10, puh. 040 184 0110
Laboratorio:
Laboratorion näytteenoton ajanvaraus ma-pe klo 12-14, puh 040 673 9263 ja puh 040 199 0637, sähköinen ajanvaraus: www.llky.fi
Neuvonta ja asiakkaan laboratoriokokeisiin valmistautumisohjeet
Isojoki, Kristiinantie 6: näytteiden otto ma - pe klo 7.30 - 9.30, puh. 040 128 7207
Karijoki, Keskitie 2: näytteiden otto ti ja to klo 7- 9.30, puh. 040 128 7207
Kauhajoki, Prännärintie 6-8: näytteiden otto ma - pe klo 7.30 - 11, puh. 040 128 7207,
Teuva, Tuokkolantie 6: näytteiden otto ma - pe klo 7.30 - 10, puh. 040 482 0036
Laboratorioajanvarausten peruutus: soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 040 128 7207
Marevan - kokeiden tulokset (Marevan-hoitaja):
Kauhajoki ma-pe klo 12 – 13:30 puh. 040 199 0950
Isojoki ma-pe klo 12 – 12:40 puh. 040 538 0502
Karijoki puh. (06) 2413 5959
Teuva ma – pe klo 15 - 16 puh. 050 386 4715
Kuulonhuoltoasiat (kuulokojeongelmat, kuulotutkimukset):Kuuloyhdyshoitaja ma-pe klo 10 – 11, puh.
0400 854 402

Hoitotarvikejakelu:
Isojoki to klo 9-11 entisissä neuvolan tiloissa, puh. 040 480 4324
Karijoki ke klo 10-14 terveysasemalla, puh (06) 2413 5959
Kauhajoki ma, ke ja pe klo 9-11 terveyskeskuksen keskusvarastossa, puhelintilaukset ma klo 8-9 ja
ke klo 12-13, puh. 040 480 5520
Teuva ke klo 13:30-15 ja pe klo 9.30-11 terveyskeskuksen keskusvarastossa, puhelintilaukset ke
klo 12-13 ja pe klo 8-9, puh. 050 306 7868

