Hvc-mottagningar i Jakobstad
Malmska hvc-mottagning
Kållbyvägen 7, 68600 JAKOBSTAD
Tfn (06) 786 1333, (06) *786 1111
Öppet vardagar kl. 8 - 16

Centrummottagningen
Stationsvägen 1, 68600 JAKOBSTAD
Tfn (06) 786 1241, (06) *786 1111
Öppet måndag - torsdag kl. 8 - 16, fredag kl. 8 - 14
Receptärenden, se sid 2
Sjukvårdsmottagning torsdagar kl. 8 - 16, tidsbeställning tfn 786 1333

Hvc-mottagning i Jakobstad
www.sochv.jakobstad.fi/hvc

Egenvård
www.sochv.jakobstad.fi/egenvard

Behöver Du hjälp så finns vi till för Dig!

Social- och hälsovårdsverket
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Anmälning/Information
• Anmäl dig före läkarbesök
• För sjuksvårdsmottagning behövs ingen anmälan
Avgifter
• Läkarbesök debiteras 3 gånger per kalenderår, från fjärde besöket
avgiftsfritt
• Barn under 18 år debiteras inte
• Uteblivna besök debiteras
Lab- och röntgensvar måndag - fredag kl. 10 - 16
• Ring själv och hör dina provsvar tfn 786 1333
• V.b. bokas tid till läkare
Läkarmottagning
• Beställ tid via telefonrådgivningen tfn 786 1333
Receptförnyande
• Malmska hvc-mottagning måndag - fredag kl. 8 - 16
• Centrummottagning måndag - torsdag kl. 8 - 16, fredag kl. 8 - 14
• Kontakta mottagningen i god tid före medicinen tar slut
• Recepten är klara efter 3 vardagar

Sjukvårdsmottagning måndag - fredag kl. 8 - 16
• Enligt tidsbeställning
• Blodtrycksmätning, korta sjukintyg för influensa eller magsjuka,
sårvård, suturborttagning, injektioner m.m. samt rådgivning vid
hälsorelaterade problem
Sjukskötarmottagningar enligt överenskommelse
• Uppföljning av patienter med astma, hjärtsjukdom, diabetes,
reuma eller antikoagulansbehandling (INR)
Telefonrådgivning måndag - fredag kl. 8 - 16 tfn 786 1333
• Information, råd och tidsbeställning
- Läkarens mottagnings- och telefontider
- Sjukvårdsmottagningar
- Utlandsvaccinationer
- Jourmottagning (efter kl. 16 kontakta jouren tfn 786 1333)
• Du kan välja att bli uppringd ifall alla telefonlinjer är upptagna
Utdelning av avgiftfritt vårdmaterial
• Måndag och torsdag kl. 8 – 11 och 12 - 16
• Utdelningen sker på Kanalesplanaden 6
• Kontaktperson Siv Jansson tfn 786 1253
• Utdelning enligt intyg och fastställda kriterier

