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Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum

Þjónustusvæði HSU
er allt Suðurland frá
Hellisheiði að Lónsheiði.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþingi Hellu

Hornafjörður
Laugarás

Hveragerði
Þorlákshöfn

Selfoss
Hella
Hvolsvöllur

Kirkjubæjarklaustur

Vík
Vestmannaeyjar

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþingi Hvolsvelli
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Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Kirkjubæjarklaustri

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarási

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík í Mýrdal

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Höfn í Hornafirði

ÞJÓNUSTA OG HLUTVERK
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa),
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og
Heilbrigðisstofnunarinnar í Vestmannaeyjum
(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar
2015. Starfssemin á Höfn í Hornafirði er rekin
af Sveitarfélagi Hornafjarðar.
Stofnunin starfrækir 9 heilsugæslur á 10
starfsstöðvum, tvö sjúkrahús, eitt á Selfossi
og annað í Vestmannaeyjum. Á Höfn í
Hornafirði eru einnig nokkur bráðarými. Að
auki eru hjúkrunar-, dvalar- og hvíldarrými
rekin á Selfossi, Höfn í Hornafirði og í
Vestmannaeyjum. Á Selfossi er opin
bráðamóttaka allan sólarhringinn. Á öllum
heilsugæslustöðvum HSU er bráðavakt læknis
fyrir neyðartilfelli. Þá annast stofnunin alla
sjúkraflutninga á svæðinu. Hjá stofnuninni
starfa um 500 manns.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands er öflug stofnun
sem gegnir lykilhlutverki í almannavörnum
ásamt fleiri aðilum á Suðurlandi, s.s. vegna
náttúruhamfara eða stórslysa.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfar
samkvæmt lögum, reglugerðum og fyrirmælum
stjórnvalda um heilbrigðisþjónustu. Íbúafjöldi
í umdæminu eru um 29.000 manns. Nokkrir
fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru á
þjónustusvæðinu og mikil umferð ferðafólks.
Þá eru hátt í 7 þúsund frístundahús á svæðinu,
sem mörg hver eru nýtt stóran hluta ársins.
Hlutverk HSU er að móta, þróa og útfæra
heilbrigðisþjónustu í umdæminu og tryggja
íbúum Suðurlands og öðrum þjónustuþegum,
s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang
að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum
tíma er tök á að veita. Þjónustumarkmið HSU
byggja á gildum okkar um fagmennsku,
virðingu og samvinnu. Velferð og þarfir
þjónustuþega eru okkar leiðarljós.

Markmið með sameiningu heilbrigðisstofnana
á Suðurlandi var að styrkja heilbrigðisþjónustu
á svæðinu, samnýta fagþekkingu og hæfni
starfsfólks og ýmsa rekstarþætti og veita
þannig betri og hagkvæmari þjónustu.
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GILDI HSU
FAGMENNSKA
• Við búum yfir faglegri hæfni og umgöngumst
notendur þjónustunnar af fagmennsku og nærgætni.
• Við erum opin fyrir þróun og nýbreytni í starfseminni og
endurmetum vinnubrögð okkar í þeim tilgangi að bæta árangur.
• Við vinnum eftir skýrum verkferlum og virku gæðakerfi.
VIRÐING 		
• Við sýnum notendum þjónustunnar og samstarfsfólki virðingu.
• Við hlustum og tökum tillit til ólíkra sjónarmiða við úrlausn
mála og samskipti okkar byggja á trausti til hvers annars.
• Við kappkostum að veita þjónustu á grundvelli jafnræðis
og vinnum saman að lausn verkefna með velferð
notenda þjónustunnar að leiðarljósi.
SAMVINNA 		
• Við veitum góðri frammistöðu athygli og hvetjum hvert annað.
• Við deilum þekkingu og erum tilbúin að leita eftir handleiðslu hvert hjá öðru.
• Við vinnum saman sem ein heild við að mæta þörfum þeirra sem til okkar leita
með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
• Við ástundum samvinnu við hagsmunaaðila.

FAGMENNSKA
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VIRÐING

SAMVINNA

HEILSUGÆSLA
HSU starfrækir 9 heilsugæslur á 10
starfsstöðvum á Suðurlandi, í Þorlákshöfn,
Hveragerði, Selfossi, Laugarási, Rangárþingi
(Hellu og Hvolsvelli), Vestmannaeyjum,
Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustri og Höfn
í Hornafirði. Á öllum stöðvunum er veitt
grunnþjónusta með áherslu á forvarnir og
fræðslu. Þar er einnig móttaka sjúklinga,
bráða- og slysaþjónusta, vaktþjónusta,
skólaheilsugæsla, heimahjúkrun, mæðra- og
ungbarnavernd, hjúkrunarfræðiþjónusta og
sálfræðiþjónusta. Á heilsugæslunni er unnið
fjölbreytt starf af læknum, hjúkrunarfræðingum
og sjúkraliðum. Á heilsugæslustöðvum fer
fram móttaka ýmissa sérfræðilækna og þar
eru einnig framkvæmdar ýmsar rannsóknir s.s.
öndunarpróf, heyrnamælingar og hjartalínurit.

Markmið ungbarnaverndar er að fylgjast með
heilbrigði og framförum í þroska og vexti
barna, greina vandamál og geta gripið inn í.
Þá býðst nýbökuðum foreldrum fræðsla og
ráðgjöf sem styrkir þá í foreldrahlutverkinu.

Starfsemin á heilsugæslustöðinni á Selfossi
fer fram í tveimur teymum lækna og
hjúkrunarfræðinga. Allir íbúar svæðisins
hafa sinn heimilislækni og tilheyra öðru
hvoru teyminu. Móttakan er hjúkrunarstýrð
og meta hjúkrunarfræðingar erindi í símtali,
forgangsraða og dreifa verkefnum á réttan
fagaðila. Biðtími eftir þjónustu eða afgreiðslu
á erindum styttist og forgangsröðun tryggir að
brýnustu erindunum er sinnt fyrst.

Fjölmargir samningar um hjúkrunar- og
læknisþjónustu eru við fyrirtæki, stofnanir og
sveitarfélög á svæðinu.

Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði
og vellíðan nemenda í náinni samvinnu við
foreldra/forráðamenn og starfsfólk skóla.
Í sérhæfðum móttökum er t.d. veittur
stuðningur og ráðgjöf við of þunga,
sykursjúka, astma- og lungnaveika og
hjartabilaða. Einnig er starfrækt móttaka
fyrir unglinga, fyrirtækjaþjónusta,
starfsmannaheilsuefling og skipulagðar
heilsueflandi heimsóknir til 79 ára og eldri.

Hreyfistjóri, sem er sjúkraþjálfari, starfar við
heilsugæsluna. Hreyfistjóri veitir stuðning
og leiðbeinir varðandi hreyfiúrræði eftir að
heimilislæknir hefur gefið út hreyfiseðil sem
meðferðarúrræði fyrir sjúkling, en einnig
geta sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og
ljósmæður ávísað hreyfiseðli.

Heilsugæslan býður upp á einstaklingsmiðaða
heimahjúkrun sem gerir mörgum kleift að
búa áfram heima, sem þess óska, þrátt fyrir
veikindi, heilsubrest eða öldrun.

5

BRÁÐA- OG SLYSAMÓTTAKA SELFOSSI
Á Selfossi er opin sólarhrings bráðamóttaka sem sinnir afar víðfeðmu svæði, allt frá
Hellisheiði að Höfn í Hornafirði. Starfsemi bráðamóttökunnar hefur á síðustu misserum
vaxið gríðarlega og fjöldi sjúklinga sem leita þangað fjölgar jafnt og þétt. Þar munar miklu
um aukningu erlendra ferðamanna til landsins en einnig má nefna þann fjölda fólks sem
býr og dvelur til lengri eða skemmri tíma í sumarhúsabyggðum í nágrenni við Selfoss og í
uppsveitum Árnes- og Rangárvallasýslu.
Sjúklingar koma ýmist á eigin vegum, eftir tilvísun frá heilsugæslu, í gegnum
utanspítalaþjónustu eða frá læknum á göngudeildum spítalans. Sjúklingar tilheyra öllum
aldurshópum og koma hvenær sem er sólarhringsins.

LYFLÆKNINGA- OG SJÚKRADEILDIR
Lyflækningadeildin á Selfossi er 18 rúma sólarhringsdeild. Á deildinni fer fram almenn
lyflækningaþjónusta og bráðaþjónusta í lyflækningum. Flestir sjúklingar sem leggjast
inn koma vegna bráðra veikinda frá bráðamóttöku HSU eða LSH, hjúkrunarheimilum á
Suðurlandi og Sólheimum í Grímsnesi. Sjúklingar leggjast einnig inn á deildina vegna
endurhæfingar eða vegna legu í kjölfar skurðaðgerða frá bæklunardeild Landspítala,
meðferðar vegna langvinna sjúkdóma eða líknandi meðferðar.
Í Vestmannaeyjum er starfrækt 12 rúma sjúkradeild (legudeild) fyrir almenna
sjúkrahúsþjónustu. Einnig leggjast þar inn sjúklingar í skemmri tíma á gæsludeild. Á
deildinni er hjúkrunardeild með 9 rýmum, þar af eru 2 hvíldar-/biðrými, sem starfrækt eru
í tengslum við sjúkradeildina. Deildin tekur á móti öllum sjúklingum í Vestmannaeyjum en
sjúklingar með sjúkdóma sem krefjast sérhæfðrar þjónustu eru fluttir á Landspítala.
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HJÚKRUNARDEILDIR
Á Selfossi er ein hjúkrunardeild á Ljósheimum og Fossheimum og þar eru 40 hjúkrunar
rými og 2 hvíldar-/biðrými. Á hjúkrunardeildunum er veitt einstaklingshæfð hjúkrun og
unnið er eftir Eden-hugmyndafræðinni, enda þarfir skjólstæðinganna ólíkar. Starfsfólk
hjúkrunardeildarinnar metur meðferð og úrræði í samvinnu við aðstandendur viðkomandi.
Deildirnar hafa átt bakland í Vinafélagi heimilisfólks á Ljósheimum og Fossheimum, en
félagið hefur eflt tómstunda- og afþreyingarstarf heimilisfólksins, fært tilbreytingu inn í
daglegt líf þess og staðið fyrir fræðslu um málefni eldra fólks.
Í tengslum við almenna sjúkrahúsdeild í Vestmannaeyjum er starfrækt hjúkrunardeild
með 9 rýmum, þar af eru 2 hvíldar-/biðrými. Skjólstæðingar eru aðstoðaðir og styrktir
í athöfnum daglegs lífs. Leitast er við að hafa heimilislegan brag á starfseminni og
uppfylla andlegar, líkamlegar og félagslegar þarfir skjólstæðinga í samvinnu við
aðstandendur og annað starfsfólk.
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GÖNGUDEILDIR LYFLÆKNINGA
Á Selfossi er rekin göngudeild lyflækninga. Hlutverk hennar er að sinna sjúklingum sem þurfa
á blóðskilun að halda ásamt blóðgjöfum og ýmsum öðrum lyfjagjöfum. Á deildinni er starfandi
sérfræðingur í krabbameinslækningum og þangað koma sjúklingar í krabbameinslyfjameðferðir.
Sjúklingar sem þurfa á blóðskilun að halda eru þeir einstaklingar sem eru með nýrnabilun á
lokastigi.
Á sjúkradeildinni í Vestmannaeyjum er rekin göngudeild tvisvar í viku fyrir krabbameinslyfjagjafir
og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir. Sjúklingar sem koma í blóð- og lyfjagjafir koma vegna sjúkdóma
eins og meltingarfæra-, húð-, tauga-, gigtar- og blóðsjúkdóma og krabbameina. Göngudeildir
hjartasjúkdóma eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum þar sem gerð eru álagspróf og sólarhrings
mælingar á hjartslætti og blóðþrýstingi. Á Selfossi er sérfræðimóttaka í lungnalækningum og
úrlestur svefnrannsókna fer þar fram fyrir allt Suðurlandog með fjarlækningum fyrir Vestmannaeyjar
og Austurland.

FJARHEILBRIGÐISÞJÓNUSTA
Heilbrigðisstofnun Suðurlands er í forystu á meðal heilbrigðisstofnana á Íslandi við að innleiða
fjarheilbrigðisbúnað á heilsugæslur stofnunarinnar. Á Kirkjubæjarklaustri er búnaður búinn að
vera í notkun í nokkurn tíma og hefur gefist vel og er almenn ánægja með þessa viðbót. Stefnt
er við því að innan tíðar verði slíkur búnaður á öllum heilsugæslum HSU. Miklar framfarir hafa
orðið í fjarheilbrigðisþjónustu á undanförnum árum enda er hún notuð í vaxandi mæli víða um
heim. Sérstaklega kemur hún að góðu gagni þar sem erfitt er að sækja heilbrigðisþjónustu með
hefðbundnum hætti vegna fjarlægða. Meginmarkmið með fjarheilbrigðisþjónustu er að auka
og tryggja aðgengi sjúklinga að sérfræðiþjónustu og annarri heilbrigðisþjónustu sem er ekki
aðgengileg í heimahéraði, ásamt því að styðja við ráðgjöf og samvinnu meðal heilbrigðisstarfsfólks.
Með þessum hætti er unnt að auðvelda aðgengi að hverskyns þjónustu og ráðgjöf án tillits til
búsetu, tryggja frekara mat á ástandi sjúklings og meðferð, fá aðstoð við sjúkdómsgreiningar og
meðferð þegar þess gerist þörf og draga úr óþægindum og kostnaði vegna ferðalaga enda oft
um langan veg að fara. Því getur fjarheilbrigðisþjónusta nýst í ríkum mæli í heilbrigðisþjónustu
HSU og verið viðbótar þjónustuform fyrir þjónustuþega í heilbrigðisumdæminu.
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SKURÐ- OG SPEGLUNARDEILDIR
Á Selfossi eru engar skurðaðgerðir gerðar. Á speglunardeild eru maga- og
ristilspeglanir framkvæmdar 1- 2 daga í viku.
Skurðstofa í Vestmannaeyjum er starfrækt að meðaltali eina viku í mánuði. Þar eru gerðar
smærri skurðagerðir sem og maga- og ristilspeglanir.

SÉRGREINA- OG FARANDLÆKNAR
Við HSU eru auk heilsugæslulækna starfandi sérgreinalæknar í barna-, lyf-, lungna-,
meltingar-, hjarta-, kvensjúkdóma- og skurðlækningum. Auk þeirra eru einnig
sjálfstætt starfandi sérgreinalæknar með móttökur á starfsstöðvum HSU. Má þar nefna
sérfræðinga í augnlækningum, háls-, nef- og eyrnalækningum, barnalækningum,
kvensjúkdómalækningum og skurðlækningum. Einnig eru stundum sérfræðingar í öðrum
sérgreinum starfandi við afleysingar á sjúkradeildum á Selfossi og Vestmannaeyjum og eru
þá einnig með göngudeildarmóttöku.

SÁLFRÆÐINGAR
Sálfræðingar HSU hafa meginstarfsstöðvar sínar á Selfossi og í Vestmannaeyjum og
þjónusta einnig aðrar starfstöðvar HSU. Sálfræðingar sinna börnum að 18 ára aldri
sem hafa frávik í þroska, hegðun og líðan. Tilvísanir koma frá læknum á svæðinu og frá
sérfræðiþjónustu skóla og sveitarfélaga. Sálfræðingar HSU halda námskeið og veita
meðferð og forvarnir við einkennum kvíða og þunglyndis. Þverfagleg samvinna er við
aðra fagaðila heilsugæslu og samstarf er við sérfræðiþjónustu sveitarfélaga sem og við
barna- og unglingageðdeild Landspítala, Þroska- og hegðunarstöð og Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins.
Sálfræðingar veita einnig sálrænan stuðning þolenda í kjölfar alvarlegra atburða í samvinnu
við bráðamóttöku HSU og lögreglu og eiga sæti í samráðshópi áfallahjálpar í umdæmi
lögreglunnar í Árnessýslu.
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ENDURHÆFING
Við HSU á Selfossi eru starfandi tveir sjúkraþjálfarar- og einn iðjuþjálfi. Sjúkraþjálfarar
sinna m.a. endurhæfingu á lyflækningadeild og á hjúkrunardeildum auk þess að sinna
hjólaþjálfun þeirra sem koma í blóðskilun. Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar starfa við HSU í
Vestmannaeyjum og í samstarfi við aðrar heilsugæslur HSU.
Iðjuþjálfi sinnir iðjuþjálfun barna á Suðurlandi í samstarfi við skólaþjónustu á Suðurlandi og
þjónustusvæðis um málefni fatlaðra á Suðurlandi.

RANNSÓKNA- OG MYNDGREININGADEILDIR
Rannsóknastofur eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á rannsóknastofum HSU eru
framkvæmdar rannsóknir í blóðmeinafræði, klínískri lífefnafræði og sýklafræði. Flestar
rannsóknir eru framkvæmdar á blóði, en einnig ýmis sýni fyrir bakteríuræktanir.
Rannsóknastofurnar vinna í nánu sambandi við Rannsóknadeild Landspítala og eru reglulega
send þangað sýni til rannsóknar. Rannsóknastofur HSU þjóna einnig dvalarheimilum og
heilsustofnunum á svæðinu.
Á HSU eru myndgreiningadeildir bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á deildunum
eru framkvæmdar allar almennar röntgenmyndatökur, tölvusneiðmyndir, ómskoðanir og
hjartaómskoðanir. HSU er með þjónustusamning um úrlestur stafrænna mynda sem teknar
eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum.
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LJÓSMÆÐRAVAKTIR
Ljósmæðravaktir HSU hafa fjölþætt hlutverk. Þar er ekki einungis tekið á móti börnum
og annast um sængurkonur heldur sinna deildirnar einnig konum með meðgöngutengd
vandamál sem þurfa stutta innlögn eða göngudeildarþjónustu. Allri mæðravernd á Selfossi
og í Vestmannaeyjum er sinnt af ljósmæðravaktinni. Auk þess sinna ljósmæður á Selfossi
mæðravernd á heilsugæslustöðvum HSU utan Vestmannaeyja, Víkur, Kirkjubæjarklausturs
og Hafnar í Hornafirði.
Á Selfossi eru ljósmæður deildarinnar á bakvakt fyrir hjúkrunardeild HSU á næturvöktum.
Í Vestmannaeyjum sinna ljósmæður ungbarnavitjunum og ýmsum göngudeildarverkefnum
á heilsugæslu/sjúkradeild.

REKSTRAR- OG STOÐDEILDIR
Skrifstofa og yfirstjórn HSU hefur aðsetur bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á
skrifstofunni starfar framkvæmdastjórn HSU sem fer með faglega og rekstrarlega ábyrgð á
starfsemi stofnunarinnar. Skrifstofan sinnir öllum fjármálum, áætlunum, upplýsingamálum,
bókhaldi, innheimtu og uppgjörum, útreikningum launa og starfsmannamálum.
Innkaupadeild er rekin á Selfossi og sinnir innkaupum fyrir allar deildir HSU.
Heilbrigðisgagnafræðingar vinna á Selfossi og í Vestmannaeyjum og sinna skráningu,
meðhöndlun, utanumhaldi og frágangi á heilbrigðisupplýsingum í rafræna sjúkraskrá.
Móttökuritarar starfa á öllum stöðvum við símvörslu og almenna móttöku og tímabókun.
Eldhús eru starfrækt á Selfossi og í Vestmannaeyjum og þar er matreiddur allur matur fyrir
sjúklinga og rekin mötuneyti fyrir starfsfólk. Tæknideild er á Selfossi og í Vestmannaeyjum,
en deildin sinnir og heldur utan um allt viðhald fasteigna, stórra tækja og kerfa og sér um
bílaflota stofnunarinnar. Þvottahús er rekið á Selfossi og þar eru þvegin milli 400 og 500 kg
af þvotti á ári. Fjöldi starfsmanna starfa við ræstingar á öllum deildum og stöðvum HSU.
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SJÚKRAFLUTNINGAR
Aðalstarfsstöð sjúkraflutninga HSU er á Selfossi, en alls eru starfsstöðvarnar 6 talsins og sinna
saman víðfeðmasta svæði landsins sem eitt lið sinnir, allt frá Hellisheiði austur að Lónsheiði.
Undir þá falla einnig fjölfarin svæði og má þar nefna Þingvelli, Hellisheiði, Þrengslin og
Mosfellsheiði og að auki nær þjónustusvæði þeirra uppá miðja jökla, uppsveitir Árnes- og
Rangárvallasýslu og austur í Öræfasveit og Lón.

Alls hafa sjúkraflutningar HSU yfir að ráða 11 fullbúnum sjúkrabílum sem staðsettir eru á Sel
fossi, Rangárþingi, Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustri, Vestmannaeyjum og Höfn í Hornafirði. Útköll
eru flokkuð eftir fjórum útkallstegundum þar sem mismikill alvarleiki er á flutningi og mannafla
útkallsins og hvort þörf er á forgangsakstri eða ekki.
Gríðarleg aukning hefur verið á sjúkraflutningum í umdæminu síðustu ár en þar munar mestu
aukning ferðamanna á svæðinu, enda heilbrigðisumdæmið með stærstu sumarhúsabyggð á
landinu og mest sóttu ferðamannastaðina.
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Stolt íslenskrar náttúru
Íslenskt heiðalamb

TRS ehf. | Eyravegi 37 | 800 Selfoss
Sími: 480-3300 | www.trs.is

Aukahlutir fyrir tunnur og kör!
Tunnugerði • Teygjur á lok • Veggfestingar

21.3335-01.19

Berghellu 1 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

VELDU GÆÐI, VELDU KJARNAFÆÐI

WWW.KJARNAFAEDI.IS

Lyfjaskömmtun
Einfalt, öruggt
og þægilegt
SUÐURLANDSBRAUT 22 + SÍMI 533 6100 + LYFJAVER.IS

APÓTEK + LYFJASKÖMMTUN

Þitt hlutverk eftir slys er
að einbeita þér að bata.
Okkar hlutverk er að
vernda þína hagsmuni.

FULLTINGI - ÞINN RÉTTUR TIL BÓTA
Slysa- og skaðabótamál | fulltingi.is | 533 2050

fagmennska og sérhæfðar lausnir
Stoðtækjafræðingar • Stoðtækjasmiðir • Sjúkraþjálfarar
Sjúkraliði • sjúkraskósmiðir • Heilbrigðisverkfræðingur

Stoð hf. hefur síðan 1982 boðið upp á þjónustu fyrir einstaklinga
sem þurfa stoð- og hjálpartæki vegna fötlunar, sjúkdóma og slysa.
Hjá Stoð starfar hópur sérfræðinga sem hefur það markmið að
finna sem bestu lausnir fyrir viðskiptavini sína.

TRÖNUHRAUNI 8 • 220 HAFNARFIRÐI • SÍMI 565 2885 • STOD@STOD.IS • STOD.IS • OPIÐ: 8-17 VIRKA DAGA

fastus.is

VIÐ LÉTTUM ÞÉR LÍFIÐ
Heilbrigðissvið
FastusFastus
býðurbýður
upp upp
á fjölbreyttar
lausnir
í endurhæfingar-,
hjúkrunarog hjálpartækjum.
Heilbrigðissvið
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í endurhæfingar-,
hjúkrunarog hjálpartækjum.
Á fastus.is og í sýningarsal
okkar íí verslun
Síðumúla
16í Síðumúla
er að finna
af heilbrigðisvörum
þar sem sérhæft fagfólk
Á annarri hæðinni
okkar
16 gott
er að úrval
finna gott
úrval af heilbrigðisvörum
metnað
í aðsinn
finna
og aðstoða
við þig
val við
á vörum
og þarokkar
leggurleggur
sérhæft
fagfólk sinn
metnað
í aðlausnir
finna lausnir
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ÞREKHJÓL

SNÚNINGSLÖK

GÖNGUGRINDUR

RAFSKUTLUR

HJÁLPARTÆKI

NÆRINGARDRYKKIR
RÚLLUR
OG BOLTAR

STUÐNINGSHANDFÖNG

ngi við
Nú í samni
ingar
gg
ry
at
kr
Sjú
Íslands

BAKBELTI

Tímapantanir hjá ráðgjöfum okkar er í síma 580-3900
- 17:00.
Síðumúli
16
I
108
Reykjavík
580 3900 I fastus.is
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900II Sími
fastus.is
Verið velkomin í verslun okkar
Opið
virka
daga
kl. 8:30
Opið
virka
daga kl.
8:30–17:00

Veit á vandaða lausn

ÚRVAL TÆKJA TIL BJARGAR MANNSLÍFUM

LIFEPAK 15 hjartastuðtæki

LUCAS hjartahnoðtæki

HealthCo
Hlíðasmára 1 • 201 Kópavogur
Sími: 534-3600 • healthco.is

Sjálfvirk hjartastuðtæki
fyrir almenning

Vscan Extend ómtæki

HEILSAN
Í FYRIRRÚMI

Rangárþing eystra

Skoðaðu
úrvalið í
netverslun
www.optima.
is

Fjölnotatæki og prentarar

Öryggisskápar

Eldtefjandi skjalaskápar

Ármúli 13, 108 Reykjavík
Glerárgata 28, Akureyri
Sími 588 9000

Ljósritunarpappír

Prentarar fyrir
rannsóknarstofur
IceCom ehf. | Lyngás 10 | 210 Garðabær | Sími 414-4400 | icecom@icecom.is

24/7

Fagleg og persónuleg
Hafðu
nd
samba um
send
og við NA
þér TE
ginn.
bæklin

RV.is

þjónusta

Rekstrarvörur

– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur
ði
f og úrræ
Ráðgjö a þvagleka
vegn
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Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

- vinna með þér

HJARTASTUÐTÆKI

5
ÁRA
- Endingartími rafhlaðna
- Endingartími rafskauta
- Ábyrgð á tæki*

Við getum
aðstoðað

ENDURLÍFGUNARTÆKI
• Leiðbeinir með hjartahnoð
• Tækið talar íslensku

Tilboðsverð

Kr. 159.900 m/vsk
551 0230

RÖNTGEN

inter@inter.is

ORKUHÚSIÐ

Lyfja Selfossi

9 –18:30 virka daga

Austurvegi 44

10–14 laugardaga

482 3000

11–14 sunnudaga

HVERNIG NÆRÐ ÞÚ SAMBANDI VIÐ OKKUR
How to reach us / Jak si z nami skontaktować
Samdægursmóttaka á heilsugæslunni Selfossi
virka daga og um helgar. Tímapantanir: sími
432-2000, sjá nánar á www.hsu.is.
Walk-in clinic (GP) daily and on weekends.
Appointments: call 432-2000.
Otwarta recepcja lekarza dyżurnego w dni
pracujące oraz w weekendy.
Rejestracja pod: Telefonu 432-2000.
Bráða- og slysamóttaka Selfossi,
sólarhringsopnun alla daga.
Emergency service open 24/7.
Izba przyjęć otwarta jest całą dobę każdego
dnia tygodnia.
Selfoss: sími/tel 432-2000.
Hveragerði: sími/tel 432-2400.
Þorlákshöfn: sími/tel 432-2440.
Laugarás: sími/tel 432-2770.
Rangárþing: (Hella og Hvolsvöllur)
sími/tel 432-2700.
Vík: sími/tel 432-2800.
Kirkjubæjarklaustur: sími/tel 432-2880.
Vestmannaeyjar: sími/tel 432-2500.
Höfn í Hornafirði: sími/tel 470-8600.

Símaráðgjöf / Help-line service
/ Porady telefoniczne.
Vaktsími allra stöðva utan opnunartíma
og um helgar er: 1700.
Medical help-line/on-call services outside of
opening hours: Call 1700.
Numer dyżurny przychodni opieki zdrowotnej po
godzinach otwarcia to: 1700.
Ferðamenn með erlend símanúmer eða íslensk utan
Íslands verða að hringja í +354 544-4113
til að ná í 1700 símaráðgjöfina.
Travelers with foreign phonenumbers or Icelandic
numbers outside Iceland must call +354 544-4113 to
contact the 1700 help-line service.
Podróżni z zagranicznym numerem telefonu lub
islandzkim poza Islandią muszą dzwonić na +354 5444113 aby połączyć się z 1700 i uzyskać poradę.
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Neyðarsími
Emergency number
Numer alarmowy

Nánari upplýsingar á www.hsu.is
More information on www.hsu.is - Więcej informacji na www.hsu.is

