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Pohjola Sairaalan huippuasiantuntijat käytössäsi
Pohjola Sairaala on Espoon Tapioiden virallinen sairaala, joka tarjoaa saman katon alla
urheilijan koko hoitopolun. Tarjoamme sinulle urheiluvammoihin perehtyneet lääkärimme ja
fysioterapeutit sekä uusimmat hoitomenetelmät varmistaaksemme, että tulet kuntoon ja
pääset takaisin lajisi pariin mahdollisimman nopeasti, oli kyse tapaturmasta tai sairaudesta.
Meillä pääset nopeasti hoitoon
Tapaturmapäivystyksemme on avoinna joka päivä ja erikoislääkärimme ovat käytettävissäsi
aina arkisin. Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme varmistavat, että kuntoutumisesi edistyy
vauhdilla.
Pohjola Sairaalan valtakunnalliseen verkostoon kuuluvat viisi sairaalaa, joissa toimii myös
lääkärikeskus. Nämä sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa.
Pohjola Sairaalan omistaa OP Vakuutus Oy.
Hoidamme sinua mestarin ottein ja koko sydämellä.
Kun jotain sattuu, ota yhteyttä: 0100 5225 tai varaa aika Pohjola Sairaala –sovelluksessa tai
verkossa pohjolasairaala.fi/ajanvaraus.

Pohjola Sairaalan Urheiluklinikka
Pohjola Sairaalan Urheiluklinikalla sinut hoitaa nopeasti kuntoon urheiluvammoihin
perehtyneet lääkärimme sekä fysioterapeuttimme. Monet heistä työskentelevät useiden eri
lajien maajoukkueissa, olympiajoukkueissa sekä lajiseurojen ja yksilöurheilijoiden
vastuulääkäreinä ja kuntouttajina, ymmärtäen eri lajien vaatimukset.
Urheiluvamman sattuessa pääset nopeasti hoitoon. Huippuasiantuntijoillamme on vankka
kokemus urheiluvammojen hoidossa ja kuntoutuksessa sekä käytössään laadukkaat ja
modernit tutkimusvälineet. Parhaan diagnostiikan takaamiseksi tarjoamme röntgen,
tietokonetomografia ja magneettikuvaukset myös viikonloppuisin ja tarvittaessa leikkaukset
järjestyvät nopeasti viimeisintä teknologiaa edustavin välinein.
Päävammaklinikkamme tarjoaa avun mm. aivotärähdyksien tutkimuksessa, hoidossa ja
kuntoutuksessa. Lisäksi käytössäsi ovat tarvittaessa urheilupsykologin palvelut.
Urheilupäällikkömme tekee tiivistä yhteistyötä seurojen kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös
ennaltaehkäisevä toiminta, terveystarkastukset ja koulutukset.

Pohjola Sairaalan hoitopolku
Tarjoamme Espoon Tapioiden jäsenille Pohjola Sairaalan urheilijanhoitopolun, jolla pääset
parhaaseen mahdolliseen hoitoon nopeasti. Tutustu tarkemmin lajiseuran nimi jäsenille
toimitettuun Pohjola Sairaalan hoitopolkukuvaukseen. Hoitopolun löydät myös tästä.
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Kun jotain sattuu ota yhteyttä: 0100 5225 tai varaa aika Pohjola Sairaala –sovelluksessa tai
verkossa pohjolasairaala.fi/ajanvaraus.

Pohjola Sairaala sovellus
Pohjola Terveysmestari, lääkärit ja terveystietosi Pohjola Sairaala –sovelluksessa
Pohjola Sairaalan asiantuntijat vastaavat sovelluksessa terveyskysymyksiisi. Sovelluksen
chatissä terveysmestari vastaa kysymyksiisi ja varaa tarvittaessa sinulle ajan Pohjola
Sairaalaan. Tarvittaessa voit asioida myös etälääkärillä.
Kun aloitat hoitosi terveysmestarin kanssa, saat OP Vakuutuksen asiakkaana
korvausratkaisun heti.
Löydät sovelluksesta helposti vastaanottokäyntisi kirjaukset ja tutkimustulokset sekä muut
terveystietosi, kuten reseptit.
Lataa Pohjola Sairaala –sovellus heti. Sovellus löytyy iOS- ja Android –laitteille
sovelluskaupasta.
Terveyspalvelut tuottaa Pohjola Terveys Oy ja vakuutuspalvelut tarjoaa OP Vakuutus Oy.
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