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HARJULAN SAIRAALAN HOIVAOSASTOT 8-10
•

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-9 ja 10 tarjoavat
sosiaalihuollon asumispalvelua. Hoitohenkilökunta on
läsnä ympäri vuorokauden.

•

Vanhusten palveluohjauksen asumispalvelutiimi
valitsee asukkaat pitkäaikaishoidon
asumispalvelukriteerien mukaisesti. Asukkaaksi
pääsemisen perusteena on lääketieteellinen hoidon
tarve tai muu turvallisuuden kannalta perusteltu syy,
tai muu laissa säädetty peruste. Asukas voi tulla
osastolle myös väliaikaisesti odottamaan kevyempää
asumismuotoa.

TOIMINTA-AJATUS
•

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota asukkaille
arvokasta elämää ja jäljellä olevia
voimavaroja tukevaa sekä toimintakykyä ja terveyttä
edistävää yhteisöllistä ja kodinomaista hoitoa elämän
loppuun saakka. Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana
on asukas yksilönä, jolla on oma elämäntarina, arvot,
tavat ja tottumukset sekä yksilölliset tarpeet ja
toiveet.

HENKILÖKUNTA
•

Osastonhoitaja

•

Vastaava sairaanhoitaja

•

Sairaanhoitajia

•

Lähi–ja perushoitajia

•

Vanhuspalveluiden lääkäri.
Lääkärin kierto osastoillamme on perjantaisin. Iltaisin ja
viikonloppuisin käytettävissämme ovat Harjulan sairaalan
päivystävän lääkärin palvelut.

OSASTOJEN TOIMINTA
•

Osastoilla 8 -10 on yhteensä 73 asukaspaikkaa 1-2
ja 4 hengen huoneissa.

•

Asukkaiden hoito toteutetaan tiimeissä.
Henkilökunta kiertää tiimien sisällä.
Osasto 8 A Hopealanka- tiimi
Osasto 8 B Kultasiipi- tiimi
Osasto 9 Harjukoto- tiimi
Osasto 10 A Metsätähti-tiimi
Osasto 10 B Kastehelmi-tiimi

•

Läheisellänne on kaksi nimettyä omahoitajaa.
Tieto omahoitajista löytyy asukashuoneen
seinältä.

osasto 8, 29 paikkaa
osasto 9, 15 paikkaa
osasto 10, 29 paikkaa
•

Turvataksemme tasapuolisen ja hyvän hoidon
kaikille, asukas voi joutua vaihtamaan huonetta tai
osastoa osaston 8-9 ja 10 sisällä.

•

Jokaisella osastolla on yhteiset pienet aulatilat.

•

Kivelän juhlasali on osastojen käytössä ja
varattavissa myös asukkaiden juhlatilaisuuksia
varten.

TIETOA VIERAILIJOILLE
•
•

•

•
•

•

Vierailuaika osastollamme on 11 -19.00 välisenä
aikana
Asukkaan itsensä kustannettavat palvelut:
jalkahoitaja, kampaaja, fysioterapeutti, hieroja (tilaus
osastolta tarpeen mukaan)
Muut palvelut: Sairaalapastori,
vapaaehtoistyö/sairaalaystävä, hammashuollon
palvelut
Kuopion kaupunki ei vastaa asukkaiden
henkilökohtaisista tavaroista ja vaatteista
Toivomme, että osastolle ei tuoda rahaa säilytykseen.
Asukkaan perustarpeisiin rahaa ei tarvitse ja
asukkaan itsensä kustannettavat palvelut on
mahdollista hoitaa laskutuksen kautta.
Omaisilla on mahdollisuus varata lepoa ja yöpymistä
varten sairaalan vierashuone.

YHTEYSTIEDOT
•

Harjulan sairaala, osastot 8 - 10
rakennus 3, C-ovi
Niuvantie 4
70210 Kuopio

•

Puhelinnumerot:

•
•

Osasto 8
Hoitajat A-puoli
Hoitajat B-puoli

044 718 6822
017 186 835

Osasto 9
Hoitajat

044 718 6828, 017 186 828

Osasto 10
Hoitajat A-puoli
Hoitajat B-puoli

044 718 6787, 017 186 750
017 186 748

Osastonhoitaja

044 718 5949

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi www.kuopio.fi

