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Järvi-Pohjanmaan kiirevastaanottotoiminta
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kiirevastaanotolla Alajärven toimipisteessä on toiminut
kesäkuun 2019 alusta alkaen arkisin lääkärin työparina sairaanhoitaja. Potilaan tullessa kiirevastaanotolle sairaanhoitaja haastattelee aina potilaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysarvion. Kiirevastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja kiireellistä ensiapua tarvitseville
sekä potilaille, joiden terveydentila on äkillisesti heikentynyt. Puhelimitse annettu neuvonta tai
sairaanhoitajan vastaanotolla annettu hoito voi riittää hoidoksi. Vamman tai sairauden hoidon
kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein. Kiireellisyysarviota voidaan muuttaa potilaan
voinnin muuttuessa. Kiireellisyysluokitus takaa sen, että vakavasti sairaat pääsevät lääkärille nopeammin. Näin ollen ajanvarausjärjestys ei ole välttämättä hoitojärjestys.
Kiirevastaanotolla Alajärven toimipisteessä toimii myös päivystävä sairaanhoitaja arkisin klo 8–
20 ja viikonloppuisin klo 10–18. Vimpelin ja Lappajärven toimipisteissä päivystävä sairaanhoitaja
toimii arkisin klo 8–15.30. Osalla päivystävistä sairaanhoitajista on myös erityiskoulutukseen perustuva rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Päivystävä sairaanhoitaja voi tarvittaessa konsultoida
lääkäriä.
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan mm:














infektiopotilaiden arviointi ja lyhyet sairauslomat
pienten haavojen hoito (teippaus, liimaus)
tulehtuneet haavat ja paiseet
venähdys- ja murtumaepäilyjen arviointi
sairauslomien jatkon arviointi selkeissä tapauksissa
helposti diagnosoitavien ihosairauksien arviointi (märkärupi, kynsivallintulehdukset, yms.)
virtsatieinfektiot Käypä hoito -ohjeiden mukaisesti
silmätulehduspotilaiden hoito
silmänpaineiden mittaukset
allergiaoireisten arviointi ja itsehoitovalmisteiden käyttöopastus
korvakipupotilaat
poskiontelopotilaat
ylä- ja alahengitystiepotilaat.

Fysioterapeutin suoravastaanotto toimii kahtena päivänä viikossa iltapäivisin Alajärven toimipisteessä ja yhtenä iltapäivänä Vimpelin toimipisteessä. Tarpeen kasvaessa palvelua järjestetään
myös Lappajärven toimipisteessä. Tällä hetkellä Lappajärven asiakkaat voivat hakeutua lähimpään toimipisteeseen joko Vimpeliin tai Alajärvelle. Fysioterapeutin vastaanotolla hoidetaan äkillisten selkäkipujen ensiarviointi, pienimuotoiset tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Lääkityksen tar-
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peellisuuden arvioi lääkäri. Fysioterapeutti voi kirjoittaa sairauslomaa tilanteen mukaan ja ohjata
potilaan tarvittaessa lääkärille.
Järvi-Pohjanmaan alueella on keskitetty ajanvarausnumero 06 2412 7700
Kiirevastaanotto toimii ajanvarauksella ja arkisin klo 8–20, viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo
10–18.
Seinäjoen yhteispäivystys on arkisin klo 20–08 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 18–10
Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa päivystyspoliklinikalla (Koskenalantie 18).
Seinäjoen yhteispäivystyksessä potilaat hoidetaan myöskin kiireellisyysjärjestyksessä puh. 06 415
4555.
Hätätilanteessa soita ambulanssi numerosta 112.

Lisätietoja:
Vs. avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi, p. 044 465
9551
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