Kaipaatko luotettavaa ja
yksilöllistä huolenpitoa
raskausaikana?
Lääkärikeskus Aavan Raskausklinikka
on täällä juuri sinua varten.

Askarruttaako sinua
raskauden, synnytyksen
tai imetyksen sujuminen?
Aava Raskausklinikka tarjoaa yksilöllistä huolenpitoa ja yksityiset
äitiysneuvolapalvelut. Kokeneet raskauden seurannan ammattilaiset
tukevat odottajaa raskauden suunnittelusta ja ensimmäisistä
raskausviikoista aina vastasyntyneen kotiutumiseen asti.
Luoksemme voi hakeutua jo raskauden suunnitteluvaiheessa, tulla
kokonaisvaltaiseen raskauden seurantaan tai poimia palveluistamme
sen mikä itselle on tarpeellista. Valmennamme synnytykseen ja teemme
kotikäyntejä odottajan ja perheen tarpeiden mukaan.

Kätilömme, erikoislääkärimme ja hoitajamme
ovat kaikki täällä juuri sinua varten
” Palkitsevinta työssäni Raskausklinikalla on hoidon jatkuvuus. Potilaaseen kehittyy erityinen suhde, kun hoitava
lääkäri ja kätilö ovat samat koko raskauden ajan.”
naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri Veli-Matti Ulander

” Autamme minkä tahansa raskauteen, synnytykseen
tai imetykseen liittyvän kysymyksen tai huolen kanssa.
Odottajalle voi olla suurta apua yksittäisestäkin käynnistä
luonamme.”
kätilö Mirja Väisänen

” Viihtyisät tilat, huippuluokan ultraäänilaitteisto ja mahdollisuus kaikkiin tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin luovat
erinomaiset puitteet raskauden seurannalle. Tärkeintä on
kuitenkin ammattitaito sekä halu pitää hyvää huolta.”
naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Olemme suunnitelleet
palvelumme ja tutkimuksemme
sinun parhaaksesi
RASKAUSVIIKOT

raskauden suunnittelukäynti

MUISTIINPANOT:

N.8

ensikäynti, raskauden
seurannan suunnittelu

_________________________________

8-9

H8-9 I-seula (sikiöseulonta
laboratoriokoe)

_________________________________

H11-12 I-seula (sikiöseulonta
laboratorikoe ja uä samalla
käynnillä)

_________________________________

11-12

12-13

H12-13 I-seula (sikiöseulonta
uä kun laboratorikoe jo H8-9) _________________________________

14–15

seurantakäynti

19–21

II seulontaultraääni,
rakennetutkimus

23

seurantakäynti

26

seurantakäynti

28

seurantakäynti

30

seurantakäynti

32

seurantakäynti

34

seurantakäynti

35–36

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

synnytystapa-arvio

38

seurantakäynti

39

seurantakäynti

40

seurantakäynti
synnytys

_________________________________
_________________________________
_________________________________

kotikäynti
jälkitarkastus 5-12 vkoa
synnytyksestä
LISÄTUTKIMUKSET
12

_________________________________
_________________________________

NIPT (non-invasive prenatal test)

11–13

kromosomitutkimus istukasta _________________________________

15–17

kromosomitutkimus
lapsivedestä

19-

3/4D-ultraäänitutkimus

Varaa aika heti
Aava Itäkeskus

Itäkatu 7, 00930 Helsinki

Aava Kamppi

Annankatu 32, 00100 Helsinki

Aava Keravan Terveyspuisto
Metsolantie 1, 04200 Kerava

Ajanvaraus:

www.aava.fi ja 010 380 3838

Ajanvaraus tutkimuksiin:

(istukka-, lapsivesinäyte-, seulatutkimukset)
050 414 6704
Ajantasaisen luettelon Raskausklinikan erikoislääkäreistä,
äitiysneuvolan kätilöistä ja hoitajista sekä terapeuteista löydät
www.aava.fi/raskausklinikka.
Voit seurata Raskausklinikkaa myös Facebookissa ja Twitterissä
www.facebook.com/AavaRaskausklinikka
@AavaRaskausklin

Ajan saa aina: aava.fi Asiakaspalvelu puh. 010 380 3838
Espoo | Helsinki | Hyvinkää | Järvenpää | Kerava | Oulu | Tampere | Turku | Tuusula | Vantaa
Täyden palvelun Lääkärikeskus Aava on 50-vuotias suomalainen perheyhtiö, jonka asiantuntijat edustavat
lähes kaikkia lääketieteen erikoisaloja. Aava on yksi Suomen suurimpia yksityisiä lääkärikeskusketjuja. Suuruus
ei kuitenkaan ole meille tärkeintä. Sinä olet. Palvelumme onkin tutkitusti erinomaista. Meille on kuulemma
kiva tulla uudestaan. Se on hienoa kuulla, olemmehan täällä sinua varten.

