
Hengitystieoireisten vastaanotto 

Jos sinulla on hengitystieoireita, ota yhteys puhelimitse. 
Hengitystieoireiset potilaat ohjataan erilliselle vastaan-
otolle puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin pe-
rusteella. 

Jos olet hyväkuntoinen ja kärsit hengitystieoireista, si-
nun ei tarvitse ottaa yhteyttä. Riittää, että pysyttelet koto-
na, kunnes oireet ovat ohi.

Jos sairaana et koe pärjääväsi kotona, ota ensisijaisesti 
puhelimitse yhteys Harjavallan terveysasemalle lääkärin-
vastaanottoon p. 02 677 3705 (arkisin klo 8–21). 

Öisin klo 21–08 sekä viikonloppuisin ota yhteyttä Satasai-
raalan päivystykseen (p. 02 627 6868).

Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soita aina hätänu-
meroon 112.

Ensiapu
Ensiavun vastaanotto Harjavallan terveysasemalla on 
tarkoitettu äkillisesti sairastuneille, kiireellistä hoitoa vaa-
tiville potilaille, pois lukien hengitystieoireiset p. 02 677 
3705 arkisin klo 8–21. 

Aatto- ja pyhäpäivinä sekä öisin päivystys kiireellistä hoi-
toa vaativille asiakkaille on Satasairaalan yhteispäivys-
tyksessä (Sairaalantie 3, Pori) p. 02 627 6868.

Lääkärinvastaanotto 
Kiireettömiä asioita hoidetaan puhelimessa ja tarvittaes-
sa lääkärin ja hoitajan vastaanotolla tarpeen ja kiireelli-
syyden mukaan, p. 02 677 3922 arkisin klo 8–16. 

Asiantuntijahoitajat (esim. diabetes- ja sydänhoitajat) vas   - 
taavat omista numeroistaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien kiireelliset asiat hoidetaan 
ensisijaisesti puhelimitse. Puhelimessa tehdyn hoidon tar-
peen arvioinnin perusteella päätetään jatkotoimista.

Aikuisneuvola
Palvelee ajanvarauksella mm. hoitotarvikejakelun asiak-
kaita. Soittoaika on klo 12–13, p. 044 450 3633.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmalla omaan tervey-
denhoitajaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Palvelee normaalisti. Neuvolalääkärin vastaanotot järjes-
tetään Harjavallan terveysasemalla. P. 044 450 3755 ja 
044 450 3134 (molempien soittoaika klo 12-13).

Lastenneuvola
Lastenneuvolapalvelut järjestetään yhden vuoden ikään 
asti normaalisti. Rokotuksista ja tarpeellisista ikäkausitar-
kastuksista huolehditaan. P. 044 450 3133 (soittoaika ma–
pe klo 12–13) ja 044 450 3630 (ti–to klo 12–13).  ksthky.fi

Kotisairaanhoito, koti- ja terveyskeskussairaala
Palvelut toimivat normaalisti. Harjavallassa terveyskes-
kusairaalan osastolla on toistaiseksi vierailukielto, tilan-
teen mukaan vierailusta voidaan sopia erikseen (esim. 
saattohoito). Sairaalahoitoa vaativille korona-tartunnan 
saaneille potilaille on varattu oma osasto. Terveyskes-
kussairaala p. 044 450 3260.  Kotihoito (kotipalvelu + koti-
sairaanhoito) p. 044 747 5854 (ma-pe 7.00-15.30). 

Suun terveydenhuolto
Järjestää vain kiireellistä hammashoitoa (säryt, turvotuk-
set, tapaturmat). Hengitystieoireista kärsivät (kurkkukipu, 
nuha, yskä, korvakipu), mahdolliset korona-altistuneet 
ja karanteenissa olevat hoidetaan Harjavallan hammas-
hoitolassa. Muu kiireellinen hoito tehdään Kokemäellä ja 
Nakkilassa. Ajanvaraus p. 02 677 3315 (ma–pe klo 8–16). 

Päivystys iltaisin, viikonloppuina ja pyhinä Satasairaalan 
yhteispäivystyksessä (K-rakennus). Sairaalantie 3, Pori. 
Ajanvaraus aina etukäteen p. 02 627 6868 (klo 8–21).

Jos sinulla on todettu koronavirus, hoitosi tapahtuu Sata-
sairaalassa, p. 044 707 7892 klo 8–12.

Psykiatrinen työryhmä
Puhelinneuvontaa on lisätty ja siirrytty etävastaanottoihin  
mahdollisuuksien mukaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Psykososiaaliset erityispalvelut
Puheterapeutit, perheneuvola, kuntoutusohjaus, terveys-
keskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit ovat siir-
tyneet etäkontakteihin kiireettömissä asioissa mahdolli-
suuksien mukaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Työterveyshuolto
Puhelinpalvelua on lisätty ja etävastaanotto aloitettu. Ei 
hoida hengitystieoireisia. P. 02 677 3735 (ark. klo 7.30–11).

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen työntekijät palvelevat puhelimitse. 

 ksthky.fi   02 677 3111.

Fysioterapia ja apuvälinelainaamo
Kotona annettavaa hoitoa jatketaan normaalisti. Kaikki 
ryhmät on peruttu toistaiseksi. Suoravastaanotto jatkuu 
Harjavallan terveysasemalla. P. 044 450 3191 (ma-pe klo 
8–11, ti klo 16-17).

Kaikki yhteystiedot netissä: www.ksthky.fi
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Koulukatu 2, 29200 Harjavalta
(02) 677 3111
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Hengitystieoireisten vastaanotto aloittaa toimintansa 30.3.2020 terveyskeskussairaalan C-siivessä. 
Asiakkaiden käynti vastaanotolle tapahtuu sivuovesta (merkitty karttaan punaisella nuolella).
Lääkärinvastaanoton tilat yläkerrassa toimivat ns. puhtaina tiloina 30.3.2020 alkaen.

Terveydenhuollon palvelut poikkeusoloissa
Koronavirusinfektiotilanteen vuoksi terveyspalveluiden toimintoja supistetaan ja keskitetään kriittisten palvelujen tur-
vaamiseksi ja tartuntavaaran vähentämiseksi. Ota terveysasemalle aina ensin yhteyttä puhelimitse. Terveysasemien 
sisäänkäynnit on lukittu. Henkilökunta ohjaa asiakkaita sisäänkäynneillä.

Uusimmat 
tiedotteet ja uutiset:
www.ksthky.fi

Puhelinvaihde 
ja neuvonta: 
02 677 3111

Nakkilan 
terveysasema
Satakunnantie 2, 
29250 Nakkila

Vastaanotolle käynti tapahtuu Harjavallan terveysaseman 
terveyskeskussairaalan C-siiven sivuovesta.


