Osasto-opas
Vastasyntyneiden tehoja tarkkailuosasto
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Osastollamme hoidetaan tehohoitoa ja erityistä valvontaa tarvitsevia
vastasyntyneitä. Panostamme osastollamme perhekeskeisyyteen,
johon kuuluvat myös imetyksen tukeminen ja kenguruhoidon mahdollistaminen.
Lastanne hoitavat sairaanhoitajat ja lääkärit. Tarvittaessa mukana on
myös muiden alojen asiantuntijoita. Sairaalamme on opetussairaala,
joten osastolla on lisäksi terveydenhuollon ja lääketieteen opiskelijoita. Osastomme hoitopäivämaksu on sama kuin sairaalan muillakin
osastoilla. Vanhemmat maksavat lapsensa sairaalahoidosta seitsemältä päivältä kalenterivuosittain.
Miten vanhemmat voivat osallistua vauvansa hoitoon?
Vanhemmat ovat lapsen ensisijaisia hoivanantajia, myös sairaalassa. Voitte olla vauvanne luona ja osallistua hänen hoitoonsa vauvan voinnin mukaan. Vauvan sisarukset voivat myös tällöin olla mukana.
Vauvojen on kasvaakseen ja toipuakseen kuitenkin tärkeää levätä ja
nukkua, joten keskitämme toimenpiteitä ja hoitoja ruokailuaikoihin.
Pääsääntöisesti vanhemmat voivat olla mukana lääkärin tekemissä
tutkimuksissa ja toimenpiteissä. Mukana olemisesta päättää kuitenkin viimekädessä paikalla oleva lääkäri tilanteen mukaan.
Muistattehan pestä ja desinfioida huolellisesti kätenne tullessanne
osastolle ja aina ennen vauvan hoitoa. Jos tunnette itsenne sairaaksi,
ei osastolle voi tulla lainkaan. Myös yleisen epidemian aikana
voimme joutua rajoittamaan vierailuja.
Kaikista vauvanne hoitoon liittyvistä asioista voitte keskustella osaston hoitohenkilökunnan kanssa. Lastenlääkärin kanssa vanhemmat
voivat keskustella vauvansa hoitoon liittyvistä asioista aina tarvittaessa.

3

Vauvan syöttäminen
Lastenlääkäri suunnittelee vauvan ravitsemuksen aina yksilöllisesti.
Vauvat syövät vointinsa mukaan itse rinnalta, pullosta tai avustetusti
nenämahaletkun kautta.
Vierailijat
Isovanhemmat ja muut läheiset voivat vierailla osastolla vapaasti.
Osaston luonteesta ja tilojen ahtaudesta johtuen joudumme kuitenkin
joskus rajoittamaan vierailuja.
Vanhempien ateriointi
Vanhemmat voivat käydä syömässä ruokasalissa sairaalan pohjakerroksessa. Imettävä äiti saa osastolta ilmaisen ruokalipun, muut
voivat maksaa ateriansa kortilla ruokasalin itsepalvelukassaan.
Ruokasali on avoinna arkisin klo 10.45–14 ja viikonloppuisin klo
11.45–14. Kahvio on avoinna arkisin klo 7.30–18.30 ja viikonloppuisin klo 10–17.30.
Pysäköinti sairaalan alueella
Sairaalan pihalla olevilla pysäköintipaikoilla on kiekollisia neljän tunnin paikkoja ja päivystysklinikan isolla pysäköintipaikalla on aikarajattomia pysäköintipaikkoja. Osastoltamme ja sairaalan neuvonnasta
saatte tarvittaessa pitkäaikaispysäköintiluvan.
Matkapuhelimen käyttö
Osastolla ollessanne matkapuhelimen tulee olla äänettömällä, jotta
kaikilla perheillä on mahdollisuus rauhoittua oman vauvansa kanssa
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vuorovaikutukseen. Jos on tarpeen soittaa puheluita puhelimella,
pyydämme tekemään niin osaston ulkopuolella.

Yhteystiedot
Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu
Äidinmaitokeskus klo 7–15
Sosiaalityöntekijä

03 629 2084
03 629 3087
03 629 2232

KHKS 4403K.4.19
SG / MH

Tervetuloa osastollemme!

