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Tervetuloa sairaalaan
Olet saanut kutsun sairaalaan.
Tästä oppaasta saat tietoa
käytännön asioista
sairaaloissamme.
Satakunnan sairaanhoitopiirin
sairaaloita ovat:
 Satakunnan keskussairaala
 Satalinnan sairaala
 Harjavallan sairaala.

Lisää tietoa Satakunnan
sairaanhoitopiirin toiminnasta
löydät internetistä.
www.satshp.fi
Tämä opas on selkokielinen.
Oppaasta saa
tietoa helposti ja nopeasti.

Myös Rauman aluesairaalassa
on Satakunnan sairaanhoitopiirin
toimintaa.
Tässä oppaassa kerrotaan
esimerkiksi sairaalamaksuista
ja matkakorvauksista.
Lisäksi oppaassa kerrotaan
erilaisista palveluista,
joita voit käyttää sairaalassa.
Tässä oppaassa on käytetty
suoria lainauksia
Kelan julkaisemasta oppaasta
”Terveys ja kuntoutus –
Sairauteen liittyvä korvaukset ja
päivärahat sekä kuntoutus- ja
vammaisetuudet
Lyhyesti ja selkeästi”
Suoriin lainauksiin on
saatu lupa Kelan viestinnältä.
Kelan viestintä 2017.
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Sairaalaan tulo
Kerromme sinulle seuraavaksi
asioita, jotka on hyvä tietää,
kun tulet sairaalaan.
Kerromme esimerkiksi:
 mitä sinun pitää ottaa mukaasi
sairaalaan
 sairaalaan matkustamisesta
 matkakustannusten
korvaamisesta.

Kutsukirje
Olet saanut tämän oppaan
kanssa kutsun sairaalaan.
Kutsussa kerrotaan tarkasti,
milloin ja minne sinun pitää tulla.
Kutsussa kerrotaan myös,
mitä varten olet tulossa sairaalaan.
Kutsukirjeen mukana saattaa olla
lomakkeita, jotka sinun
pitää täyttää.
Täytä lomakkeet huolellisesti
ja ota ne mukaasi,
kun tulet sairaalaan.
Kutsussa voi olla
myös ohjeita siitä,
miten sinun pitää valmistautua
ennen sairaalaan tuloa.
On tärkeää,
että noudatat ohjeita huolellisesti.

Jos sinulle tulee este
Jos et voi saapua sairaalaan
sinulle varattuna ajankohtana,
ilmoita siitä mahdollisimman pian.
Kutsukirjeessä on puhelinnumero,
johon voit soittaa.
Satakunnan sairaanhoitopiiri
voi periä sakkomaksun,
jos et kerro etukäteen,
että et voi tulla sairaalaan.
Voit joutua perumaan
sinulle varatun ajan myös,
jos sairastut.
Leikkausta tai tutkimusta
ei välttämättä voida tehdä,
jos sinulla on esimerkiksi
kuume, yskä tai nuha.

Ilmoittautuminen
Muista ilmoittautua,
kun tulet sairaalaan.
Ilmoittautumispiste sijaitsee
yleensä sen yksikön yhteydessä,
johon olet menossa.
Kutsukirjeessäsi saattaa olla
tarkempia ohjeita
ilmoittautumisesta.
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Ota mukaasi sairaalaan

Jätä kotiisi

Kun tulet hoitoon sairaalaan,
ota mukaasi:
 kutsukirje
 kutsukirjeen mukana tulleet
lomakkeet täytettyinä
 Kela – kortti
 alle kouluikäisen lapsen
neuvolakortti
 äitiysvastaanotolle äitiyskortti
 sairauteesi liittyvät
röntgenkuvat, sydänfilmit ja
laboratoriovastaukset
 kaikki reseptit
 silmälasit, kuulolaite
ja proteesit
 apuvälineet, kuten keppi,
rollaattori ja
hengitystä avustavat koneet
 partakone ja kampa
 hammasharja ja tahna
 vähän käyttörahaa.

Jätä suuret rahasummat ja
arvoesineet kotiisi.
Satakunnan sairaanhoitopiiri
ei korvaa kadonneita tavaroita.

Ota mukaasi myös
harvinaisten sairauksien
lääkkeet, kuten:
 syöpälääkkeet
 insuliinit
 silmätipat
 inhalaatiolääkkeet,
esimerkiksi astmasuihke.

Jätä myös lävistyskorut kotiisi.
Alkoholia ei saa tuoda
sairaalaan.

Lasten vanhemmille
Kun lapsi tulee potilaaksi,
hänellä pitää olla aikuinen
saattaja mukana.
Sairaalaan tulo voi pelottaa lasta.
Siksi lapsen kanssa kannattaa
jutella asiasta etukäteen kotona.
Lapsi voi ottaa mukaan sairaalaan
mieluisan lelun tai kirjan.
Lelu tai kirja pitää olla
helposti puhdistettava.

Saat muut tarvitsemasi
lääkkeet sairaalasta.

Lapsi voi ottaa lelun mukaansa.

Joillekin osastoille tarvitset lisäksi
vaatteet ulko- ja sisäliikuntaa sekä
vesivoimistelua varten.

Jos vanhemmat haluavat
yöpyä sairaalassa,
siitä pitää sopia sairaalaan
henkilökunnan kanssa.
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Tulkkipalvelu

Harjavallan sairaala

Jos tarvitset tulkkausapua,
ota yhteyttä sairaalaan
ennen tuloasi.
Yhteystiedot löydät kutsukirjeestä.

Harjavallan sairaalassa
on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.
Toivomme, että jätät autosi kotiin,
jos tulet useaksi päiväksi hoitoon.
Pysäköinti on maksutonta.

Kartta
Kutsukirjeesi mukana on kartta.
Karttaan on piirretty
sairaalan rakennukset
ja pysäköintipaikat.

Matkustaminen ja pysäköinti
Huomioi, että autolla ajaminen
sairaana, esimerkiksi toimenpiteen
jälkeen tai lääkityksen aikana,
ei välttämättä ole sallittua.
Sairaalaan kannattaa tulla
esimerkiksi linja-autolla.
Linja-autopysäkit sijaitsevat
sairaaloiden lähellä.

Satalinnan sairaala
Satalinnan sairaalassa
on yleensä hyvin tilaa
pysäköidä auto.
Pysäköinti on maksutonta.
Rauman aluesairaala
Rauman aluesairaalassa
on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.
Toivomme, että jätät autosi kotiin,
jos tulet useaksi päiväksi hoitoon.
Pysäköintialueita valvoo
Rauman kaupungin yleinen
pysäköinninvalvonta.

Pysäköinnissä huomioitavat
asiat vaihteleva hieman
eri sairaaloissa.
Satakunnan keskussairaala
Satakunnan keskussairaalassa
osa pysäköintipaikoista
on maksullisia.
Pysäköinnin hinta on
0,50 euroa tunnilta.
Urheilukeskuksen pysäköintialue
on 500 metrin päässä.
Siellä pysäköinti on ilmaista.
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Matkakustannukset

Taksimatkat

Kela maksaa korvausta
matkoista lääkäriin tai
Kelan järjestämään
kuntoutukseen.

Jos joudut käyttämään taksia,
sinulla pitää olla hoitolaitoksen
selvitys taksin käytön
tarpeellisuudesta.

Voit hakea Kelasta korvausta,
kun olet matkustanut
terveyskeskukseen,
yksityiselle lääkärille,
sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen.
Kela korvaa yleensä matkan
lähimpään lääkäriin tai
hoitopaikkaan.
Sen sijaan Kela ei korvaa
erillistä lääkkeiden hakumatkaa
apteekkiin.

Säilytä saamasi todistus
6 kuukautta.
Kela voi pyytää sinua
toimittamaan todistuksen sinne.

Kela maksaa korvausta
yleensä halvimman
matkustustavan mukaan,
eli yleensä se tarkoittaa matkaa
junalla tai bussilla.
Jos joudut käyttämään
omaa autoa, saat siitä
kilometrikorvauksen,
joka on 0,20 euroa kilometriltä.

Taksin käyttö voidaan korvata
myös, jos julkisia liikenneyhteyksiä
ei ole käytettävissä.
Tässä tilanteessa et tarvitse
hoitolaitoksen todistusta,
vaan sinun pitää selvittää
asia Kelan kanssa.
Saat korvauksen usein jo taksissa,
kun näytät Kela-kortin.

Jos sinulla on hoitopaikkaan
yli 100 kilometrin matka ja
joudut terveydentilasi vuoksi
käyttämään omaa autoa,
tarvitset todistuksen
matkakorvausta varten.
Pyydä todistus (SV67)
hoitopaikasta.

Hoitolaitoksen henkilökunta
voi kirjoittaa sinulle
todistuksen matkakorvauksia varten
myös määräajaksi tai toistaiseksi.
Silloin todistus on
toimitettava Kelaan.

Tarvitset todistuksen,
jos taksin käyttö on välttämätöntä
ja anot siitä korvausta Kelalta.
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Satakunnan sairaanhoitopiirin
alueella Kelan korvaamat
taksimatkat tulee tilata
Satakunnan taksikeskuksesta.
Satakunnan taksikeskuksen
puhelinnumero on
0600 309 666.
Puhelun hinta on 1,67 euroa.
Puhelun hintaan lisätään
paikallisverkkomaksu.
Jonottaminen tilausnumeroon
on maksutonta.
Voit tilata taksimatkan
aikaisintaan kaksi viikkoa
etukäteen.
Jos tiedät tarvitsevasi taksia
matkaan, tilaa se etukäteen
edellisenä päivänä
viimeistään kello 14.00 mennessä.
Voit halutessasi pyytää,
että saat kuljetukseen
oman kotikuntasi taksin.
Näytä Kela-korttisi
ennen taksimatkan alkua.
Jos tilaat taksimatkasi muualta
kuin taksikeskuksesta,
maksat koko matkan ensin itse.
Sen jälkeen voit hakea
korvausta taksimatkasta Kelalta.
Silloin maksat matkasta
suuremman omavastuuosuuden.

Matkojen omavastuu
Omavastuuosuus yhteen suuntaan
tehdystä matkasta on 25,00 euroa
vuonna 2018.
Matkakorvaus maksetaan matkan
omavastuun ylittävästä osuudesta.
Jos tilaat taksin muualta, kuin
taksikeskuksen puhelinnumerosta,
maksat korotetun omavastuun.
Se on 50 euroa
yhteen suuntaan tehdystä matkasta.
50 euron omavastuuosuus
ei kerrytä matkojen vuotuista
omavastuuosuutta.
Jos matkakustannukset
ovat vuodessa yli 300 euroa
(vuonna 2018), Kela
maksaa ylittävän osan kokonaan.
Matkakustannuksissa on
6 kuukauden hakuaika.
Voit seurata sinulle
vuoden aikana kertyneitä
matkakustannuksia internetissä.
www.kela.fi /asiointi

9

Sairaalassa olo

Potilastietorekisteri

Seuraavaksi kerromme asioita,
joita sinun on hyvä tietää,
kun olet hoidossa sairaalassa.
Kerromme esimerkiksi:
 henkilökunnan ja opiskelijoiden
vaitiolovelvollisuudesta
 potilastietorekisteristä
 opetussairaalasta
ja savuttomasta
sairaanhoitopiiristä
 erilaisista palveluista, joita sinun
on mahdollisuus käyttää
sairaalassa olosi aikana.

On tärkeää,
että hoitavalla henkilökunnalla on
kaikki tieto terveydentilastasi
ja sinulle tehdyistä tutkimuksista,
jolloin sinua voidaan hoitaa
mahdollisimman hyvin.

Vaitiolovelvollisuus
Sairaalan henkilökunnalla ja
käytännön harjoittelua
suorittavilla opiskelijoilla
on vaitiolovelvollisuus.
Voit siis puhua luottamuksellisesti
sairauteesi liittyvistä asioista
henkilökunnan kanssa.
Toivomme, että myös sinä
ja läheisesi kunnioitatte
muiden potilaiden yksityisyyttä.

Satakunnan sairaanhoitopiirillä
ja alueen terveyskeskuksilla
on käytössä yhteinen
potilastietorekisteri.
Sinua hoitava henkilökunta voi
käyttää rekisterissä olevia
potilastietoja hoitaessaan sinua.
Rekisteristä katsotaan vain
sinun hoitosi kannalta
tarpeellisia tietoja.
Sinulla on mahdollisuus kieltää
kokonaan potilastietorekisterisi
käyttö jossakin alueen
terveyskeskuksessa tai
Satakunnan sairaanhoitopiirin
sairaalassa.
Kielto on toistaiseksi voimassa,
mutta voit purkaa sen
koska tahansa.
Jos kiellät potilastietojesi
katsomisen rekisteristä,
sinua hoitava henkilökunta
ei voi katsoa tietoja
edes hätätilanteessa.
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Voit kuitenkin tehdä
erillisen hoitotahdon,
jossa annat luvan
rekisterin katsomiseen esimerkiksi,
jos olet tajuton
ja tarvitset välittömästi hoitoa.
Satakunnan sairaanhoitopiirin
alueella voit kieltää
potilastietojesi katsomisen
rekisteristä seuraavilla tavoilla:
 Voit kertoa sinua hoitavalle
henkilökunnalle asiasta.
 Voit antaa tai lähettää kieltosi
kirjallisena sinua hoitavaan
yksikköön.
 Voit lähettää kirjallisen kiellon
toimintayksikön kirjaamoon
tai muuhun toimipisteeseen.
Potilastietojasi ei luovuteta
Satakunnan sairaanhoitopiirin
alueen ulkopuolelle ilman
sinun suostumustasi.

Opetussairaala
Sairaalamme ovat
opetussairaaloita.
Hoitotyön ja lääketieteen
opiskelijat harjoittelevat
käytännön työtä sairaalassa.
Toivomme, että opiskelijat
voivat olla mukana
hoitamassa myös sinua.
Hoitohenkilökunta valvoo aina
opiskelijoiden työskentelyä.

Läheisten vierailut
Läheiset ovat tervetulleita
sairaalaan vierailuaikana.
Toivomme kuitenkin, että läheiset
eivät vieraile sairaalassa,
jos heillä on nuha, yskä
tai muu tarttuva tauti.
Tarttuva tauti voi olla
haitaksi potilaille.

Läheiset voivat vierailla sairaalassa,
kunhan ovat itse terveitä.

Läheiset voivat tuoda
potilaalle tuliaisia.
Toivomme kuitenkin,
että tuoksuvia kukkia
ei tuoda osastoille.
Osa ihmisistä on allergisia kukille
ja niistä lähtevälle tuoksulle.
Toivomme, että vain
yksi ihminen soittaa osastolle.
Omaiset voivat sopia keskenään,
kuka heistä soittaa osastolle
ja kysyy potilaan vointia.
Joissain tapauksessa omaiset
voivat yöpyä sairaalassa.
Henkilökunta antaa
asiasta lisää tietoa.
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Vierailuajat

Rauman aluesairaala

Toivomme, että läheiset
vierailevat sairaalassa
vierailuaikoina.
Vierailuajoista voi kuitenkin
sopia henkilökunnan kanssa.
Lapsipotilaiden luona
saa vierailla muinakin aikoina.

Osastoilla vierailuajat
ovat kello 14.00–16.00
ja 18.00–19.00.

Vierailuajat vaihtelevat hieman
eri sairaaloissa ja eri osastoilla.

Puhelin
Osastolla on yleensä puhelin,
jota voit käyttää.
Puheluiden maksuista
saat lisää tietoa osastolta.

Satakunnan keskussairaala
Aikuisten osastolla yleiset
vierailuajat ovat
kello 14.00–16.00 ja 18.00–19.00.
Saat lisätietoa oman osastosi
vierailuajoista henkilökunnalta.
Harjavallan sairaala
Osastolla vierailuaika
on kello 8.00–20.00.
Potilaat osallistuvat erilaisiin
toimintoihin ja terapioihin
päivän aikana.
Siksi vieraiden kannattaa
pääsääntöisesti tulla
kello 15.00 jälkeen.
Satalinnan sairaala
Osastolla vierailuaika on
kello 12.00–19.00
Potilailla on päivän aikana
paljon ohjelmaa.
Siksi vierailijoiden kannattaa
tulla kello 16.00 jälkeen.

Kännykän käyttö on yleensä
luvallista sairaalan aulatiloissa
ja vuodeosastojen käytävillä.
Myös potilashuoneissa voi
päivällä yleensä käyttää
kännykkää.
Valokuvien ottaminen
kännykällä on kielletty.
Huomioithan muut ihmiset,
kun käytät kännykkää.
Saat lisätietoa
osaston henkilökunnalta.

Televisio ja radio
Osastoilla on televisioita,
joita potilaat voivat käyttää.
Huomioithan muut potilaat,
kun katsot televisiota.
Osastolla, vuoteesi yhteydessä,
saattaa olla radio.
Voit valita mieleisesi radiokanavan
ja kuunnella sitä samalla,
kun lepäät vuoteessa.
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Sanomalehdet

Potilasasiamies

Osastoille on tilattu
joitakin sanomalehtiä
ja aikakauslehtiä.

Potilasasiamiehen tehtävänä
on edistää potilaan
oikeuksien toteutumista.

Tukipalvelut
Haluat ehkä keskustella
erityistyöntekijän kanssa,
kun olet hoidossa sairaalassa.
Voit itse ottaa yhteyttä haluamaasi
työntekijään tai pyytää hoitajaa
tekemään sen puolestasi.
Voit keskustella esimerkiksi
seuraavien työntekijöiden kanssa:
 potilasasiamies
 sairaalapastori
 sosiaalityöntekijä
 kuntoutusohjaaja.
Saat työntekijöihin yhteyden
soittamalla sairaalan
puhelinvaihteeseen,
josta puhelusi ohjataan
oikealle työntekijälle.
Sairaaloiden puhelinvaihteiden
numerot löydät
tämän oppaan lopusta.

Voit keskustella luottamuksellisesti
eri työntekijöiden kanssa.

Voit halutessasi varata tapaamisen
potilasasiamiehen kanssa
Satakunnan keskussairaalassa,
Rauman aluesairaalassa
tai Harjavallan sairaalassa.
Potilasasiamiehen
puhelinnumero on:
02 627 77 68.
Laki potilaan asemasta
ja oikeuksista määrää,
millaisia asioita
potilaan hoidossa pitää huomioida.
Potilasasiamies voi neuvoa,
miten lakia sovelletaan
käytännössä.
Potilasasiamies myös
auttaa sinua, jos haluat tehdä
valituksen tai muistutuksen
saamastasi hoidosta.
Sairaalasielunhoito
Voit halutessasi keskustella
sairaalapastorin kanssa.
Sairaalapastori antaa henkistä
ja hengellistä tukea
sairauteen liittyvissä asioissa.
Tätä kutsutaan
sairaalasielunhoidoksi.
Sairaalapastori tarjoaa apuaan
potilaille, omaisille
ja henkilökunnalle.
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Sosiaalityöntekijä

Savuton sairaanhoitopiiri

Jokaisella sairaalan poliklinikalla
ja osastolla työskentelee
sosiaalityöntekijä.
Hänen kanssaan voit
keskustella luottamuksellisesti
eri elämäntilanteisiin
liittyvistä asioista.
Sosiaalityöntekijältä saat tietoa
esimerkiksi sosiaaliturvasta,
sosiaalipalveluista ja
kuntoutuksesta.

Suosittelemme, että et tupakoi
sairaalassa ollessasi.
Hoitohenkilökunta voi auttaa sinua
tupakoinnin lopettamisessa.
Tupakointi on sallittu
vain tupakkakatoksissa.
Tupakkakatokset on merkitty.
Myös vierailijoiden täytyy noudattaa
sairaalan ohjeita tupakoinnista.

Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja neuvoo,
ohjaa ja tukee sinua ja läheisiäsi
muuttuneessa elämäntilanteessa.
Kuntoutusohjaajalta saat tietoa
sairauteesi tai vammaasi
liittyvistä asioista.
Niitä voivat olla esimerkiksi:
 hoito
 apuvälineet
 kuntoutusmahdollisuudet
 sosiaaliturva.
Kuntoutusohjaaja voi tulla
tapaamaan sinua ja läheisiäsi
sairaalassa, kotona tai
muualla arjessasi.

Muut palvelut
Satakunnan keskussairaalassa
ja Rauman aluesairaalassa
on kahvio.
Sairaaloiden pääovilla on
postilaatikot.
Voit lähettää kirjeen tai kortin
myös osaston kansliasta.
Muista postimerkki.
Satakunnan keskussairaala
Satakunnan keskussairaalan
A-rakennuksen 1. kerroksessa
on kahvio, kukkakioski
sekä parturi-kampaamo.
Kahvio MOCCA on auki
 maanantaisin kello 8.00-16.00
 tiistaista torstaihin 8.00-19.00
 perjantaisin kello 8.00-16.00
 lauantaisin ja sunnuntaisin
kello 12.00-16.00.
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Keskussairaalan toinen kahvio
on nimeltään MINTTU.
Se sijaitsee E-aulan 0.kerroksessa.
Kahvio MINTTU on avoinna
 maanantaina ja perjantaina
kello 7.30–20.00
 tiistaista torstaihin
kello 7.30–15.00
 perjantaisin kello 7.30–20.00
 lauantaisin ja sunnuntaisin
kello 13.00–20.00.

Rauman aluesairaala
Rauman aluesairaalassa
on kahvio.
Löydät kahvion
ensimmäisestä kerroksesta,
henkilöstöravintolan yhteydestä.
Se on auki
maanantaista perjantaihin
kello 7.45–16.00.
Viikonloppuisin kahvio on auki
kello 11.30–16.00.

Kirjasto sijaitsee
N-rakennuksen 0. kerroksessa.
Se on auki arkipäivisin
kello 10.00–16.00.
Kirjastossa on nettiyhteys.
Sairaalan neuvonnasta,
saat lisätietoja palveluista.
Sairaalan neuvonta sijaitsee
A-rakennuksen 1.kerroksessa.
Harjavallan sairaala
Harjavallan sairaalassa
on kahviautomaatti ja kirjasto.
Kahviautomaatti sijaitsee
rakennuksen 2 alakerrassa,
erillisessä kahviotilassa.
Kahviotila on auki joka päivä.
Kirjasto sijaitsee
päärakennuksen alakerrassa.
Kirjastossa ei ole henkilökuntaa.
Pääset kirjastoon hoitajan kanssa.
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Sairaalamaksut
Satakunnan sairaanhoitopiirissä
sairaalamaksujen määrät
ovat vuonna 2018
• poliklinikkamaksu 36,00 euroa
• osastohoidon päivämaksu
42,70 euroa
• sarjahoitomaksu 9,90 euroa
• päiväkirurgisen toimenpiteen
maksu 118,00 euroa
Sairaalamaksuja
ei voi maksaa sairaalassa.
Saat sairaalamaksuista laskun.
Se lähetetään kotiisi
hoitojakson jälkeen.
Kunnan, vakuutusyhtiön
tai muun sellaisen
myöntämä maksusitoumus
käy maksun tilalla.
Lääkärintodistus
Lääkärintodistus ja -lausunto
ovat maksullisia.
Niiden hintaan vaikuttaa se,
kuinka laajoja ne ovat
ja mihin niitä käytetään.
Lääkärintodistus maksaa
korkeintaan 44,30 euroa.
Ajo-oikeutta varten kirjoitettu
lääkärintodistus on tässä poikkeus.
Se maksaa 53,40 euroa.

Sotaveteraanit
Sotaveteraanien
poliklinikkakäynnit ovat ilmaisia.
Sinun pitää näyttää
Kela-korttisi.
Kortista täytyy löytyä R-tunnus.
Voit näyttää myös sotilaspassisi
tai muun kirjallisen todistuksen.
Kuntoutuspotilaat
Kotoa tulevan kuntoutuspotilaan
hoitopäivämaksu on 14,70 euroa.
Kuntoutuspotilaalla pitää olla
lääkärin kirjoittama lähete.
Psykiatrinen hoito
Psykiatrian osastohoidon
päivämaksu on 19,70 euroa.
Hoito psykiatrian päiväosastolla
maksaa 9,90 euroa.
Psykiatrinen avohoito
eli käynti poliklinikalla on ilmaista.
Omavastuu
Vuonna 2018
julkisen terveydenhuollon
omavastuu on 683 euroa.
Jos sinulle kertyy maksuja
yli tuon summan
kalenterivuodessa,
voit hakea vapaakorttia.
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Vapaakortilla saat
loppuvuoden ajan muut
julkisen terveydenhuollon
palvelut ilmaiseksi,
paitsi osastohoidon.
Jos sinulla on vapaakortti,
osastohoidon päivämaksu
on 19,70 euroa vuorokaudelta
loppuvuoden ajan.

Lisätietoja saat
Satakunnan keskussairaalan
potilastoimistosta, puhelinnumerosta
02 627 7628 tai internetistä.
www.satshp.fi → Potilaille →
Potilasmaksut

Omavastuuseen lasketaan
esimerkiksi:
• terveyskeskusmaksut
• sairaalamaksut
• yliopistollisten sairaaloiden
maksut
• psykiatrian hoitomaksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
• poliklinikkamaksut
• päiväkirurgiamaksut
• sarjahoitomaksut
• kuntoutuslaitoksen hoitomaksut
• yö- ja päivähoitomaksut
esimerkiksi vanhainkodin
päiväosastolla
• fysioterapiamaksut,
jos niistä on kunnan kanssa
sopimus eli maksusitoumus.
Säästä kaikki sairaalamaksujen
ja terveyskeskusten maksukuitit.
Kun omavastuu tulee täyteen,
voit hakea vapaakorttia
siitä sairaalasta
tai terveyskeskuksesta,
jossa vaadittava summa tuli täyteen.
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Satakunnan sairaanhoitopiiri
www.satshp.fi
Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori
Puhelinvaihde ...................... 02 62771
Harjavallan sairaala
Sairaalantie 14
29200 Harjavalta
Puhelinvaihde ................. 02 535 4911
Satalinnan sairaala
Satalinnantie 77
29200 Harjavalta
Puhelinvaihde ................. 02 535 3011
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa
on myös Rauman toimipisteessä.
Rauman aluesairaala
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma
Puhelinvaihde ...................... 02 83511
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