TERVEYSKESKUKSEN KESÄTIEDOTE 2018
Taalintehtaan terveysasema on suljettu ajalla 18.6.-19.8.2018.
Terveyskeskus järjestää 19.6.-7.8. välisenä aikana tiistaisin ilmaisen yhteiskuljetuksen tilataksilla. Taksi lähtee
Taalintehtaan lääkärivastaanoton pääsisäänkäynniltä on klo 8.00 ja palaa Kemiön lääkärivastaanoton
pääsisäänkäynniltä klo 10.00 samana päivänä. Varaat paikan taksista samalla kun varaat ajan terveyskeskuksen
Kemiössä sijaitsevaan toimipisteeseen. Yhteiskuljetuksen liikennöitsijä on Taxi Mikaela Suominen, jonka tarvittaessa
tavoittaa numerosta 0400 947 129.
Toiminta jatkuu KEMIÖN TERVEYSASEMALLA koko kesän ma-pe klo 8-16 osoitteessa
Vårdbackantie 4-6, 25700 Kemiö.
Soita ennen kuin tulet lääkärinvastaanotolle.
Ajanvaraus
- Lääkärinvastaanotto
puh. (02) 4260 400.
- Laboratorio
puh.aika klo 13-14
puh. (02) 4260 454.
- Suunterveys
ajanvaraus mieluiten klo 8-9
puh. (02) 4260 525.
- Diabetesvastaanotto
puh.aika klo 12-13
puh. 040 0291 150.
- Fysioterapia
puh. aika ma ja to klo 9-10
puh. (02) 4260 434 ja
040 7660 858.
- Terveyskeskussairaala
puh. (02) 4260 438.
- Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvola, rokotusvastaanotto
puh. (02) 4260 499.
Lääkäripäivystys Kemiön vastaanotolla ma-pe klo 8-16. Muina aikoina; arkisin klo 16-08 sekä
viikonloppuisin ja arkipyhinä lääkäripäivystyksen lähimmät päivystyspisteet ovat:
Salon päivystys, puh. (02) 772 3611, Sairaalantie 9, 24130 Salo.
Turun yhteispäivystys, puh. (02) 313 8800, Savitehtaankatu 1, 20520 Turku.
Hammaslääkäripäivystys päivisin Kemiön vastaanotolla. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellisen
hampaiden ja suun hoidon päivystys on Turussa, Savitehtaankatu 1, 20520 Turku.
Ajanvaraus: arkisin klo 15.30-18, la-su ja arkipyhinä klo 9-11, puh. (02) 313 1564. Muina aikoina virka-ajan
ulkopuolella yhteydenotot yhteispäivystyksen infopuhelimeen puh. (02) 313 8800.
Työterveyshuolto on suljettu 25.6.-29.7. puh. (02) 4260 499.
Röntgen on avoinna ajalla 16.7.-12.8. ainoastaan ma-ke, puh.aika klo 12-13, puh. (02) 4260 424.
Toimintaterapia on suljettu 2.-22.7. puh.aika muina aikoina: ke klo 9-10, puh. (02) 4260 436.
Muisti- ja seniorineuvonta on suljettu 18.6.-15.7. ja on avoinna neuvolan tiloissa Kemiön
terveysasemalla ajalla 16.7.-19.8. torstaisin ja parittomilla viikoilla myös keskiviikkoisin puh. (02) 4260 534.
Kesävieraista hoidamme äkillisesti sairastuneet tai kotikunnan myöntämän kirjallisen hoitosuunnitelman
hankkineet asiakkaat.
Hyvää kesää!

På svenska

