Sosiaali– ja terveyspalvelut

Terveyspalvelut
HARTOLAN TERVEYSASEMA
Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus: p. 03 819 4302 (ma-to 8-15 ja pe 8-14)
Lääkäripäivystys: p. 03 819 4302. Ajanvarauksella, maanantaisin klo 8–16 Hartolassa, ti-pe
Sysmässä. Iltaisin ja viikonloppuisin Päivystysavun numero 116 117 auttaa kiireellisessä
avuntarpeessa. Hätätilanteessa soita 112.
Laboratorio: Ajanvaraus numerossa 010 808 515 tai www.fimlab.fi. Varaa aika verikokeisiin, vaikka
olisit näiden lisäksi tulossa myös EKG-tutkimuksiin tai antamaan virtsanäytteen.
Koronatilanteesta johtuen sairaanhoitajan nopea vastaanotto toimii ajanvarauksella ma–to klo 8–
14 ja pe 8–14 numerosta 03 819 4302. Tarkoitettu pienille toimenpiteille kuten injektiot, ompeleenhakasten poistot ja korvahuuhtelut jos ongelma ei poistu korvavahan pehmitystippojen avulla.
Hammashoitola: p. 03 880 2842 (ma-pe klo 8-15)
Fysioterapian ja lasten puhe- ja toimintaterapian ajanvaraus ja neuvonta sekä apuvälinekeskuksen
ajanvaraus ja neuvonta: 044 482 3215 (ma-pe 7.30-14, takaisinsoittopalvelu)
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdesairaanhoitaja: p. 044 743 2431

Vammaispalvelujen ohjaus ja neuvonta: p. 03 819 4850 (ma-pe klo 9-15)

Veteraanipalvelujen ohjaus ja neuvonta: Rintamaveteraanien palvelut, asiakasohjausyksikkö Siiri,
p. 044 482 5050, ma-ti ja to-pe klo 9-15, ke klo 9-16. Sotainvalidien palveluohjaus, p. 044 713
2260 (ma-pe 9-15).

Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku: Kysy lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten
sosiaalipalveluista: 03 819 4850 (ma-pe 9-15)

KELA-kyytien tilaus: Matka tilataan Päijät-Hämeen alueella numerosta 0800 051 60 (Suomen
Lähilogistiikka Oy [LähiKyyti]), tai numerosta 0800 301 23 (Lahden Aluetaksi Oy).

Ikääntyvien palvelut ja yhteystiedot
Asiakasohjaus Siiri Puh. 044 482 5050, ma-ti ja to-pe klo 9-15, ke klo 9-16
Asiakasohjaus Siiristä saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista.
Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Asiakasohjaus Siiriin (Kauppakeskus Trio,
Lahti), soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme sivuilla www.phhyky.fi: chat tai kysy
neuvoa -lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös
anonyymisti. Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on
tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan

kanssa. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden
valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat
järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.
Asiointiavustaja Puh. 044 743 2345
Ihmisille, jotka kaipaavat tukea ja saattajaa asioidakseen esimerkiksi kaupassa, pankissa, postissa
tai apteekissa. Asiointiavustajan palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palvelu ei sisällä autolla
kuljettamista. Lisäksi asiointiavustaja järjestää Juttutupa-toimintaa Hartolan terveysasemalla kaksi
kertaa viikossa, tiistaisin klo 14-16 ja perjantaisin klo 11-13. Juttutuvassa pääosassa ovat rento
jutustelu ja yhdessäolo, ja lisäksi mukana on monipuolisesti teemallista sisältöä.
Liikkumista tukevat palvelut
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan
tarpeen vuoksi. Liikkumista tukevissa palveluissa neuvoo asiakasohjaus Siiri, puh. 044 482 5050,
ma-ti ja to -pe klo 9-15, ke klo 9-16
Vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Kuljetukset perustuvat asiakkaalle myönnettyyn matkaoikeuteen, josta asiakkaalla on erillinen,
viranhaltijan myöntämä kirjallinen päätös. Kuljetuksen tilaaminen: puhelimitse 032 100 500,
sähköpostitse hykykyyti@lahdenaluetaksi.fi tai tekstiviestillä 044 7700 790.
Asunnon korjaus- ja muutostyöt
Ikääntyneen on mahdollista saada avustusta kodin muutostöihin, joilla parannetaan
mahdollisuuksia kotona asumiseen ja edistetään esteettömyyttä. Avustusta haetaan Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Asunnon muutostöitä voi hakea myös sosiaalitoimen
vammaispalvelun kautta, jos sairauden tai vamman vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia
asumisessa. Tavanomaisia asunnon muutostöitä ovat mm. luiskien asennus, kynnysten poisto,
ovien levennys ja kylpyhuoneen tai wc:n muutostyöt. Nämä vammaispalvelulakiin perustuvat
muutostyöt ovat mahdollisia iästä, tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Ikääntyvien asumiseen ja
asunnon korjauksiin liittyvissä asioissa maksutonta neuvontaa tarjoaa Vanhustyön Keskusliiton
korjausneuvoja, p. 0500 494 766.

