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SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai
hammaslääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin
vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.
Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.
Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian.
Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan!
HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää!
(esim. astma, diabetes, reuma)
Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen
huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun
terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen.
Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun
terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä!
Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1-luokille,
sekä 3- ja 5-luokille.
Vastaanotoilla annetaan tarkastusten yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon.

KIIREELLINEN HOITO
Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi.
Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa
päivystysajoilla arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus klo 8.00- 15.30 p.02-4477700.
Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1,
Turku. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo
15.30–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02
3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja
hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.
OIKOMISHOITO
Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta, kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu
Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta.
Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.

ERIKOISHOITO
Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan
TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä.
Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

YHTEYSTIEDOT
Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:
ma - pe klo 8.00-15.30, p.02-4477700
Säryt mielellään klo 8 - 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.
www.soteakseli.fi
Maskun hammashoitola
Ruutontie 2-4
21250 Masku
Mynämäen hammashoitola
Kuivelantie 10
23100 Mynämäki
Nousiaisten hammashoitola
Torikuja 8
21270 Nousiainen

