
Loimaan akuutit kuntoutusosastot B1 ja B2 ovat akuutteja 

perusterveydenhuollon yksikköjä. Osastoilla on 24 potilaspaikkaa. Osasto 

B1 yhteydessä toimii avosairaala. Osasto B2 hoidetaan myös 

erikoissairaanhoidon potilaita.  

Osastojen toimialaan kuuluu akuuttien tulehduksien hoito, somaattisten 

sairauksien hoito, kirurgisten toimenpiteiden ja neurologisten sairauksien 

jatkohoito ja kuntoutus sekä saattohoito.  

Osastoillamme käytetään kuntouttavaa työotetta, jonka tarkoituksena on 

nopeuttaa kuntoutumista ja ehkäistä vuodehoidon komplikaatioita. 

Kotiutumista/jatkohoitopaikkaa suunnittelemme jo hoitojakson 

varhaisessa vaiheessa. 

Vierailuaika osastoilla on klo 11-19. Pyydämme ottamaan huomioon 

muiden huoneessa olevien potilaiden levon tarpeen. Muu aika on varattu 

potilaiden hoitotoimenpiteille ja lääkärinkierrolle. Poikkeavista 

vierailuajoista pyydämme sopimaan erikseen hoitohenkilökunnan kanssa. 

Saattohoidossa oleville potilaille pyrimme järjestämään yhden hengen 

huoneen, jolloin omaiset voivat olla potilaan vierellä myös vierailuaikojen 

ulkopuolella. Aina yhden hengen huoneen järjestäminen ei ole 

mahdollista.  

Omaisten toivomme valitsevan keskuudestaan yhden henkilön, joka pitää 

yhteyttä osastolle ja hoitaa läheisenne asioita. Omaiset voivat viedä 

läheisiään kotilomille voinnin mukaan (lääkärin lupa), myös kävelylle, 

ulkoilemaan tai kanttiiniin. Tarvittaessa pyytäkää apua henkilökunnalta. 

Olemme iloisia myös jos käytte avustamassa läheisiänne ruokailemisessa. 

Osasto ei vastaa potilaiden arvotavaroista.  

Lääkäri on osastolla arkipäivisin, mutta osan ajasta hän on muilla 

kaupungin toimipisteissä. Iltaisin ja viikonloppuisin käytämme Tyks 

Loimaan sairaalan päivystyksen palveluja. Yöaikaan päivystysasioissa 

otamme yhteyttä TYKSin yhteispäivystykseen.  

Kaikilta osastoilta löytyy Wi-Fi. Tunnus: Kauppala, salasana: Kauppa14 

Yhteystietoja: 

Hallinnollinen osastonhoitaja: Elina Knuutila  02-761 2387 
Apulaisosastonhoitajat: 

Osasto B1 Erja Anttila  02-761 2721 
Osasto B2 Soile Norri  02-761 2384 

Osastojen hoitajien kanslia: 
 Osasto B1    02-761 2720 
 Osasto B2    02-761 2710  
Fysioterapeutit: 
 Osasto B1    02-761 2379 
 Osasto B2    02-761 2347 

Osasto B1, B2  02 761 2354 
Toimintaterapeutti: 
 Osasto B1, B2  02 761 2713 
Fysioterapeutit ja toimintaterapeutti ovat osastoilla arkipäivisin. He 
kuntouttavat potilaita lääkärin lähetteellä, tekevät kotikäyntejä ja 
huolehtivat apuvälineasioista. 
 
Potilaspuhelimet: 
 Osasto B1    050-468 7393 
 Osasto B2   050-439 3172 
Osastoilla ei ole käytössä pöytäpuhelimia, mutta kannettavat puhelimet 
voidaan viedä potilaille. Omia kännyköitä saa käyttää.  
 
Potilasasiamies Merja Mäkelä  02-3143288 
Vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen  02-7612380 
 
Sairaalapastori    050-3373158 

Pastori käy osastoilla säännöllisesti. 
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