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Synnytyssali
Meillä on kolme viihtyisää synnytyshuonet-
ta. Synnytyshuoneissa on mm. suihku, wc, 
jumppapallo, synnytysjakkara, lepotuoli ja 
televisio. Meillä on myös ammeen käyttö-
mahdollisuus. Synnytyksen edetessä saat 
halutessasi kivunlievitystä. Meillä voit valita 
sekä luonnonmukaisia että lääkkeellisiä ki

vunlievitysmenetelmiä. Ohjaamme sinua 
oikean menetelmän valinnassa. Syntymän 
jälkeen vauva pääsee ihokontaktiin äidille 
tai isälle. Avustamme tarvittaessa ensi-ime-
tyksen onnistumisessa. Sektiosali ja vasta-
syntyneiden teho-osasto sijaitsevat synny-
tyshuoneiden vieressä. Meillä on jatkuva 

hätäsektiovalmius. Polikliininen synny-
tys, jolloin perhe voi kotiutua 6 tuntia 
synnytyksen jälkeen, on mahdollista kri-
teerien täyttyessä. Ohjaamme alle 32 ras-
kausviikon synnytykset yliopistosairaalaan.

Sairaalassamme 
päivystävät synnytys-, 

anestesia- ja lasten-
lääkäri joka päivä, 

ympäri vuorokauden.



Osastolla kaikki 
huoneet ovat 
tarvittaessa 

perhehuoneita.

Synnytysosasto 4
Perhekeskeisyys ja vauvamyönteisyys 
ovat meille tärkeitä. Yksilövastuisen hoi-
totyön mallin mukaisesti teillä on oma-
hoitaja ohjaamassa ja tukemassa vauvan 
hoidossa, imetyksen onnistumisessa ja 
vanhemmuudessa. Kannustamme ja oh-
jaamme teitä ympärivuorokautiseen vie-
rihoitoon ja vauvantahtiseen imetykseen. 

Puolison vierailuaikoja ei ole rajoitettu, 
joten hänellä on mahdollisuus osallistua 
vauvan hoitoon ympäri vuorokauden. 

Myös perheen muut lapset ovat terve-
tulleita tutustumaan uuteen perheenjä-
seneen. Perhehuoneesta ei peritä erillistä 
lisämaksua. Kätilö käy kanssanne synny-

tyskeskustelun ja lastenlääkäri tarkas-
taa vastasyntyneen ennen kotiutumis-
ta noin kahden vuorokauden iässä. 



Vastasyntyneiden 
teho-osasto 

sijaitsee synnytyssalien 
yhteydessä.

Vastasyntyneiden teho-osasto
Hoidamme tehohoitoa ja tehostettua 
seurantaa tarvitsevia vastasyntyneitä ja 
keskosvauvoja yhteistyössä eri tervey-
denhuollon ammattilaisten kanssa. Las-
tenlääkärimme päivystävät ympärivuoro-
kautisesti. Hoidon kesto riippuu vauvan 
voinnista ja vaihtelee tunneista viikkoihin.

Toivomme teidän osallistuvan vauvan-
ne hoitoon alusta alkaen hoitajan tu-
kemana ja ohjaamana. Vauvan voinnin 
salliessa käytössänne on perhehuoneita, 
joissa voitte hoitaa vauvaa ympärivuo-
rokautisesti. Sisarukset ovat tervetulleita 
tutustumaan vauvaan perhehuoneeseen. 

Ohjaamme teitä pienen vastasyntyneen 
hoitamisessa, imetyksessä ja kengu-
ruhoidossa. Olemme tarvittaessa tuke-
na myös vauvan kotiutumisen jälkeen.



Kainuussa voi osallistua 
monipuoliseen synnytysval-
mennukseen, joka sisältää 
tutustumiskäynnin synnytys-
saleissa. 

Voitte  myös varata ajan 
pelkkää synnytyssaliin tutus-
tumista varten. 

Myös Kainuun ulkopuolelta 
tulevat synnyttäjät ovat 
tervetulleita!

• niskaturvoke- ja rakenneultraääni-
tutkimukset; voit saada mukaan 3D 
kuvan vauvastanne
• raskausdiabetesohjaus ja ravitsemus-
suunnittelu
• pelkopoliklinikka;  voit keskustella 
synnytyksestä kätilön ja/tai lääkärin 
kanssa
• imetyspoliklinikka; kätilömme 
auttavat sinua kotiutumisesi jälkeen 
henkilökohtaisesti tai puhelimitse  
imetyksen pulmatilanteissa 
• seksuaalineuvonta/-terapiapalvelut
• fysioterapiapalvelut

Polikliininen toiminta
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