Pukkilan kunta ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottavat:

Pukkilan vastaanottopalvelut palaavat Hyvinvointikeskus
Onniin maanantaina 7.1.2019 alkaen
Hyvinvointikeskus Onnin sisäilmateknisten korjaustöiden toinen vaihe valmistuu
31.12.2018. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon
vastaanottopalveluja tarjotaan Hyvinvointikeskus Onnissa Pukkilassa 7.1.2019 alkaen.
Ajanvaraukset ja vastaanottoajat:
Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot
- ajanvarauksella p. 03 819 4260
- sairaanhoitajan akuuttivastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo 12 - 13.30
Suun terveydenhuollon palvelut
- ajanvarauksella p. 03 819 4280
- hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotot ajanvarauksella ma - pe 8 - 15
Fysioterapiapalvelut
- avokuntoutuksen polikliinisten palveluiden ajanvaraus ja neuvonta palvelevat
ma - pe klo 7.30 - 14 p. 03 818 4083
- numerosta saa:
 yhtymän perustason toimipisteiden fysioterapiapalveluiden ajanvaraukset,
muutokset ja peruutukset
 puhe- ja toimintaterapiapalveluiden aikojen peruutukset
 kuntoutuspalveluiden ohjausta ja neuvontaa
Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvonta
- 11.12.2018 alkaen ajanvaraus ja neuvonta (puhelinpalvelu) ma - pe
klo 8 - 13 p. 044 416 3103, vastaanotto ajanvarauksella
- ajan peruutus tekstiviestillä p. 044 482 4848
Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
- ajanvarauksella Hyvinvointikeskus Onnissa
- työikäisten palvelut, ohjaus ja neuvonta Polku, p. 03 819 4850,
ma -pe klo 9 - 15
- lapsiperheiden palvelut, ohjaus ja neuvonta, p. 044 416 4407,
ma - pe klo 9 - 15
- lastensuojelun päivystys, p. 050 398 7610, ma - pe klo 8 - 15
Palveluasuminen, Onninkodit
- palveluasumisen esimies on tavoitettavissa ma - pe p. 044 729 7401,
soili.kosola@phhyky.fi

Kotihoito
- asiakasohjaus Siiri p. 03 818 5555
- yhteydenotot ma - pe klo 9 - 15
Geriatriset palvelut
- ajanvaraukset geriatrisen keskukseen p. 044 416 3070, ma - pe klo 8 - 10
- muistihoitajalle soittoaika ke klo 12 - 14, p. 044 729 7060
Laboratoriopalvelut
- ajanvaraus p. 03 819 4511 tai www.hyvis.fi/web/paijat-hame/sahkoinen-asiointi
- laboratorio avoinna to 7.45 - 12.30
Lisätietoja
www.phhyky.fi

Pukkilan kunnan palvelupiste ja kahvio Hyvinvointikeskus
Onnissa ovat kiinni ajalla 20.12.2018 – 6.1.2019 (joulusulku).

