Hvc-mottagningar i Pedersöre
Bennäs mottagning
Vasavägen 1, 68910 BENNÄS
Tfn (06) 786 1690, (06) *786 1111
Esse mottagning
Essevägen 265, 68820 ESSE
Tfn (06) 786 1630, (06) *786 1111
Kållby mottagning
Centrumvägen 193, 68800 KÅLLBY
Tfn (06) 786 1660, (06) *786 1111
Purmo mottagning
Lillbyvägen 172, 68940 LILLBY
Tfn (06) 786 1670, (06) *786 1111

Hvc-mottagningar i
Pedersöre och Larsmo
www.sochv.jakobstad.fi/hvc

Hvc-mottagningar i Larsmo
Bosund mottagning
Byvägen 128, 68555 BOSUND
Tfn (06) 786 1600, (06) *786 1111
Holm mottagning
Lassåkersgränden 3, 68570 LARSMO
Tfn (06) 786 1610, (06) *786 1111

Egenvård
www.sochv.jakobstad.fi/egenvard

Behöver Du hjälp så finns vi till för Dig!
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Social- och hälsovårdsverket

Anmälning/Information
• Anmäl dig före läkarbesöket
• För sjukvårdsmottagning behövs ingen anmälan
Avgifter
• Läkarbesök debiteras 3 gånger per kalenderår, från fjärde
besöket avgiftsfritt
• Barn under 18 år debiteras inte
• Uteblivna besök debiteras
Hemlab
• Laboratorietskötaren besöker mottagningarna regelbundet
• Bokning via mottagningarna tfn se sista sidan
Lab- och röntgensvar måndag - fredag kl. 8 - 9
• Ring själv och hör dina provsvar tfn se sista sidan
• För övriga tider kan telefontid bokas
• V.b. bokas tid till läkare
Läkarmottagning
• Tidsbeställning via hälsovårdarna kl. 8 - 9 tfn se sista sidan
• Övriga tider via telefonrådgivningen tfn 786 1333
Receptförnyande
• Recepten förnyas då läkaren är på plats
• Kontakta mottagningen i god tid före medicinen tar slut
• Fråga personalen när recepten kan hämtas

Sjukvårdsmottagning måndag - fredag kl. 9 - 10
• Enligt tidsbeställning tfn se sista sidan
• För övriga tider enligt överenskommelse
• 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
eller antikoagulansbehandling (INR)
Tidsbeställning måndag - fredag kl. 8 - 9
• Information, råd och tidsbeställning
- Läkarens och hälsovårdarens mottagningstider
- Läkarens telefontider
- Sjukvårdsmottagningar
- Utlandsvaccinationer
- Jourmottagning (efter kl. 16 kontakta jouren tfn 786 1333)
• Övriga tider via telefonrådgivningen tfn 786 1333
Utdelning av avgiftsfritt vårdmaterial
• Mottagningarna har varierande utdelningstider, kontakta mottagningen vid behov per telefon, se sista sidan
• Utdelning enligt intyg och fastställda kriterier

