Tule tekemään
parastasi

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
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»

Uudessa Y-talossa toimivat
erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen päivystykset. Y-talossa
on huomioitu modernin sairaalan
vaatimukset ja kasvavat tilatarpeet
vuosikymmeniksi eteenpäin.

»

Päivystysosasto kokoaa yhteen
sisätautien, kirurgian, neurologian ja
psykiatrian päivystyspotilaiden hoidon.
Siellä on 22 potilaspaikkaa tutkimuksia ja tarkempaa diagnoosia tai
lyhytaikaista sairaalahoitoa varten.

Parasta hoitoa
ensi hetkestä
Ensihoito on meillä täysin sairaanhoitopiirin omaa toimintaa, joka työllistää yli 200
henkilöä. Meillä on siis loistava mahdollisuus kehittää yksikköämme kokonaisena
pakettina päivystyspotilaan hoitoketjussa.
Ensihoitopäällikkö Juha Mäki-Rajala

Kun sairaalan ovi aukeaa, meidän
tehtävänämme on aloittaa saumaton
hoitoketju potilaan parhaaksi.
Koko talo ja sen ammattilaiset
ovat valmiina joka hetki. Ihmisen
terveyden tähden.
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Käytännössä
oppii huipuksi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä
koulutetaan erikoistuvia lääkäreitä ja
annetaan opetusta sekä lääketieteen että
muille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.
Käytännönläheinen, osallistava mestarikisälli-periaate tuottaa työelämään
huippuja myös tällä vuosituhannella.

»

Meillä et ole yksin, vaan ympärilläsi on moniammatillinen työryhmä,
joka haluaa tukea toinen toistaan.
Kokeneemman kollegan apua on aina
saatavilla. Kannustamme oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja
käytämme palkitsevia palkkausjärjestelmiä. Mentoroinnin ja työnohjauksen
avulla tuemme työssä jaksamista ja
vahvistamme joukkuehenkeä.

»

Sairaalaa on saneerattu viime

vuosina laajasti. Työergonomia on
viety huippuunsa suuressa leikkaussaliuudistuksessa. Lisäksi silmäkeskus sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö on perusparannettu
ja osastoille rakennettu lisää yhden
hengen huoneita. Samalla on pidetty
huoli, että tutkimus- ja hoitolaitekanta pysyy modernina.

Meillä on hyvä maine monipuolisena
kirurgian koulutuspaikkana. Aidoissa
tilanteissa leikkaussaleissa opitaan
paljon kädestä pitäen – kirurgi kun ei
voi oppia kirjoista kaikkea. Lisäksi eri
alojen erikoislääkärit opettavat teoriaa
ja kädentaitoja säännöllisesti kokoontuvissa puukkopajoissa.
Erikoislääkäri, kliininen opettaja
Timo Halonen
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Tervetuloa meidän
joukkoomme
Meillä tuntee itsensä tervetulleeksi. Siitä
pitävät huolen mutkattomat työkaverit,
koulutusmyönteinen työyhteisö ja ison talon
edut. Sairaalan asunnot, vuoropäiväkoti ja
kaupungin palvelut ovat lähellä. Henkilökuntayhdistys Virkut toimii vireästi ja tarjoaa
monipuolisia harrastuksia ympäri vuoden
kuntoluistelusta puutöihin.

Tenavakoti on tuntunut aina kodinomaisen turvalliselta. Martan ja isoveljien hoitopäivät eivät ole päässeet
venähtämään kohtuuttoman pitkiksi,
kun päiväkoti sijaitsee aivan sairaalan
vieressä.
Kardiologi Ismo Anttila ja
sairaalakemisti Petra Anttila

»
»
»

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri työllistää yli
3 000 lääketieteen, hoitoalan, huollon, tekniikan ja
muiden toimintayksiköiden
ammattilaista.

Sairaalassamme on laaja
kattaus osaamista kaikilla
lääketieteen erikoisaloilla.
Sovellamme käytäntöön
tuoreinta lääketieteen ja
hoitoalan tutkittua tietoa
potilaidemme parhaaksi.
Toimintaamme ohjaavat
näyttöön perustuvat ja
vaikuttavat toimintatavat.

Teemme monipuolista
yhteistyötä Tampereen
yliopiston ja Tampereen
teknillisen yliopiston kanssa.
Kuuden professuurin avulla
vahvistamme korkeatasoista
tutkimusta ja opetusta
sairaalassamme.
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