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Yleisinfoa:
Synnyttäjät tulevat Perhetaloon
päivisin Perhetalon sisäänkäyntien kautta tai
päivystyksen kautta ympäri vuorokauden
Pirttiniemenkadun puolelta
(katso tarkempi sijainti kartasta).
Perhetalon sisäänkäynnit ovat avoinna:
ma-pe klo 6.40–19 ja la-su klo 8–19
Synnytysyksikkö Perhetalo 3. kerros
044 351 2251 (24/7)
Synnytysyksikön vierailut
omalle perheelle klo 9–20,
isovanhemmille klo 17–19.
Synnytysvalmennus järjestetään
erikseen sovittuina lauantaina klo 13-15.
Valmennuspäivät saat neuvolan terveydenhoitajalta. Ennakkoilmoittautumisia
valmennukseen ei tarvitse tehdä.

Ohjeita ja lisätietoa
Tietoa synnyttämisestä Mikkelin
Perhetalossa löytyy lisää sivuilta
www.essote.fi/synnytykset
Mikkelin keskussairaala toimii opetussairaalana,
jolloin opiskelijat osallistuvat myös
hoidon toteuttamiseen.

Katso lisää: www.essote.fi/synnytykset

Yleisimmät syyt lähteä sairaalaan:
•
•
•
•
•
•

Supistukset
Lapsivedenmeno
Verenvuoto
Vauvan liikkeiden väheneminen
Muu poikkeava kipu
HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

Jos askarruttaa lähteäkö sairaalaan, ota aina
yhteyttä lisäohjeiden ja tuen saamiseksi.

Synnytysyksikön puhelinnumero
palvelee 24/7

044 351 2251
MIKKELIN KESKUSSAIRAALA
PERHETALO
Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli

#synnytämikkelissä

Opas Mikkelissä
synnyttäville
ESSOTEN SYNNYTYSINFO

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Synnytä
Mikkelissä

Vierihoito ja kivunlievitys

Tervetuloa
synnyttämään
Perhetaloon!

Sisäänkäynti ja autojen pysäköinti

Vastasyntyneet ovat vierihoidossa vanhemmilla synnytyksen jälkeen. Tuemme imetystä
ja kannustamme ihokontaktin toteuttamista
mm. mahdollistamalla katkeamattoman
ihokontaktin keisarinleikkauksissa.

Henkilökuntamme tavoitteena
on tarjota synnyttävälle perheelle
mahdollisimman turvallinen ja positiivinen
synnytyskokemus.

Käytössämme ovat monipuoliset kivunlievitysmenetelmät, niin lääkkeettömät kuin lääkkeelliset.
Lisäksi osastollamme on kolme synnytysammetta,
joissa voi halutessaan myös synnyttää.

Synnyttäjä on aktiivinen toimija synnytyksessä ja
osallistuu päätöksentekoon yhdessä henkilökunnan kanssa. Tavoitteenamme on hoitaa
perheitä yksilöllisesti, turvallisesti ja
perhekeskeisesti.

Synnytys-, anestesia- ja lastenlääkärit päivystävät
sairaalassa ympäri vuorokauden. Lasten ja vastasyntyneiden osasto löytyy Perhetalon samasta kerroksesta.

Hoidossamme toteutuu
perhekeskeisyys ja
vauvamyönteisyys.

KUUSITOISTA
UUTTA PERHEHUONETTA

Perhetaloon on helpoin saapua päivisin Sairaalaparkista kulkuputkea (1) pitkin tai Porrassalmenkadun puolelta (2). Päivystyksen sisäänkäynnin
kautta Pirttiniemen kadun puolelta voi saapua
ympäri vuorokauden (3). Henkilökunta opastaa
synnyttäjän synnytyssaliin.
Päivystyksen sisäänkäynnilla on jättöpaikka. Pysäköinti käy kätevästi Mikkelin Sairaalaparkissa (4).

4.

P

Perhehuoneet
Käytössämme on 16
perhehuonetta, jotka ovat yhteiskäytössä lasten ja vastasyntyneiden osaston kanssa.

Katso lisätietoa:
essote.fi/synnytykset

1.
PIRTTINIEMENKATU

SYNNYTÄ
LEMPEÄSTI
VEDESSÄ

Kulkuputki Sairaalaparkki 4 krs.

2.

Porrassalmenkatu sisäänkäynti

3.

Päivystyksen sisäänkäynti (katutaso)

4.

Sairaalaparkki

(ma-pe 6.40-19, la-su 8-19)

RAUTATIE

1.

• 10 € /vrk. majoitusmaksu (isä)
• 28 € /vrk. ateriapaketti
• 10 € /vrk. Sairaalaparkki
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