OHJEET INTERVALLIHOITOON TULEVALLE
YLEISTÄ
Lyhytaikaishoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista
hoitoa. Hoitoon on mahdollisuus myös silloin, kun hoitava omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä tai
on sairastunut ja täten estynyt hoitamaan läheistään.
Yksiköissä kannustetaan omatoimisuuteen ja hoitajat toimivat kuntouttavaa työotetta käyttäen.
Intervallihoidon vuorokausimaksu on 33,05 €/ vrk. Hoito ei kerrytä maksukattoa. Jos maksukatto
on täyttynyt lyhytaikaishoitoon tullessa, on vuorokausimaksu 22,50 €.
Omaishoitajien
lakisääteisen vapaan ajalta 3pv/kk on asiakasmaksu 11,40€/vrk.

YHTEYSTIEDOT
Kaunisjärven Intervalliyksikkö, Steniuksenkatu 4, 3 krs
 Kaunisjärven intervalliyksikön palveluesimies Elina Hautamäki puh. 044 793 5443
 Intervalliyksikön hoitajat puh. 044 793 5275
Kaunisjärven intervalliyksikköön tuloaika on klo 11.30 ja Kotiin lähtöaika on klo 11.30 -12.00.
Kaunisjärven Intervalliyksikössä on jakson aikana mahdollisuus erillistä maksua vastaan
jalkahoitoon sekä parturi-kampaajan palveluihin. Aika olisi hyvä varata jo ennen jakson alkua ja
palvelun voi käydä maksamassa kun, tuo omaisen hoitoon.
 parturi-kampaaja Taru Rytkönen puh. 02 823 5678
 jalkahoitaja Eeva Eklöf puh. 02 822 2191
Sinisaaren Kotikaaren Intervalli, Siikapolku 3 B, 2 krs
 Kotikaaren palveluesimies Johanna Salminen puh. 050 572 5255
 Kotikaaren intervallihoitajat puh. 040 180 9815
Kotikaaren intervalliin tuloaika on klo 11:30 ja kotiinlähtöaika on noin klo 13.00.
Kotikaaressa on myös mahdollisuus parturi-kampaajan (yksityinen palveluntarjoaja) palveluihin
sekä jalkahoitoon, joista kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa jo ennen hoitojakson
alkua.
Uusien asiakkaiden hakemukset ja lyhytaikaishoitojaksojen järjestelyt, Steniuksenkatu 4, 3 krs
 palveluvastaava Elina Helamaa puh. 040 188 0671
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KUN TULETTE INTERVALLIJAKSOLLE, OTTAKAA MUKAANNE:










Lääkkeet omissa lääkepakkauksissaan, Huom! Myös tarvittaessa otettavat lääkkeet pitää
olla mukana
Ajan tasalla oleva lääkelista, myös yksityislääkärillä käynneistä lääkärin tekemät kirjalliset
lääkemuutokset
Jaksolle otetaan mukaan myös inhalaattorit, insuliinit, silmätipat, voiteet sekä haavan,
cystofixin/ avanteen hoitoon liittyvät tarvikkeet
Vaipat koko jakson ajaksi
Kotihoidon / omaishoidon kansio
Vaihtovaatteita jakson ajaksi
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja, partakone ym.)
Aamutossut / sisäkengät joilla on hyvä liikkua ja olla
Tarvittavat omat apuvälineet esim. rollaattori, happirikastin yms.

Ensimmäiselle jaksolle tultaessa on omaisen hyvä olla mukana saattamassa, jotta haastattelussa
voidaan selvittää hoitoon liittyviä asioita.
Emme suosittele otettavaksi mukaan arvoesineitä tai suuria summia rahaa.
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