JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA

26.9.2018

Kanervalan palvelukeskuksen Viljakodissa on varattuna seitsemän paikkaa lyhytaikaista hoitoa tarvitseville
asiakkaille. Paikat on tarkoitettu pääsääntöisesti omaishoitajien vapaapäivien ajaksi sekä kotona kotihoidon
turvin asuville asiakkaille. Jaksottaishoidon tarkoituksena on suoda omaishoitajille pieni lepohetki ja tukea
kotihoidon asiakkaiden kotona asumista. Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta yhdessä
huoneessa on kaksi sänkyä esimerkiksi pariskuntia ajatellen.
Toteutamme kodinomaista, asiakaslähtöistä, omaa terveyttä ja toimintakykyä tukevaa hoitotyötä.
Huomioimme asiakkaan omat voimavarat ja yksilöllisen avun tarpeen, ja kannustamme asiakasta tekemään
itse kaiken sen, mihin hän pystyy. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan asiakkaan omia tapoja
ja tottumuksia. Jaksottaishoidossa ollessa on mahdollisuus osallistua Kanervalan viriketapahtumiin.
Jaksottaishoitoon tullaan useimmiten tiistaisin ja kotiin lähtö on maanantaisin, muista järjestelyistä
sovitaan tapauskohtaisesti. Jaksottaishoito kestää useimmiten viikon kerralla, mutta tarpeen vaatiessa eri
pituisia ajanjaksoja on mahdollista järjestää.
Tuloajasta voidaan sopia ennalta, mutta yleensä aamupäivä ennen klo 11:30 alkavaa lounasta on sopiva
ajankohta. Kotiinlähtö tapahtuu yksilöllisesti sovittuna kellonaikana, yleisimmin iltapäivällä lounaan jälkeen.
Pyrimme joustamaan tarvittaessa päivien ja kellonaikojen suhteen tulo- ja lähtötilanteissa. Toistuvasti
jaksottaishoitoa tarvitseville suunnitellaan hoitojaksojen ajankohdat ennalta. Satunnaisesti paikkaa
tarvitsevien on hyvä ottaa yhteys jo hyvissä ajoin Terveystuvan palveluohjaukseen, jotta paikka saadaan
varmistettua toivotulle ajankohdalle.
Ensimmäistä kertaa jaksohoitoon tulevalla on hyvä olla saattaja/omainen tai muu läheinen mukana. Mikäli
tähän ei ole mahdollisuutta, olisi suotavaa käydä aiemmin tutustumassa paikkaan, soittaa hoitajille tai
laittaa mukaan tiedot tärkeimmistä asioista. Teemme tulohaastattelun, jossa laaditaan yksilöllinen hoito- ja
kuntoutussuunnitelma, huomioiden asiakkaan omat tarpeet, toiveet ja odotukset.
Tarkistamme lääkitystiedot sekä päivittäisiä toimintoja koskevat asiat ja kirjaamme ne sähköisesti
asiakastietoihin. Tulovaiheessa on tärkeä selvittää yhteystiedot omaisiin, omaishoitajaan tai muuhun
asioista vastaavaan henkilöön.
Lääkäripalvelua on vain äkillisissä tilanteissa. Mahdolliset lääkäriä vaativat asiat pyydetään hoitamaan
omalääkärin kautta. Mahdollisia verikokeita ja kontrollinäytteitä ei mielellään ajoiteta
jaksottaishoitoviikolle.
Kanervalassa on pienimuotoinen kuntosali takkahuoneen yhteydessä. Fysioterapeutti työskentelee
Kanervalassa vähintään kahtena päivänä viikossa.
Varsinaisia vierailuaikoja ei ole. Hoitotoimet ajoittuvat lähinnä aamupäiviin, sekä myöhempään iltaan.
Iltapäivällä on hyvin aikaa seurusteluun ja kanssakäymiseen. Olette aina tervetulleita keskustelemaan
kanssamme jaksohoitoon liittyvistä asioista.

Jaksottaishoitovaraukset:
Terveystuvan palveluohjaus p. 044-7694242
Jaksottaishoitoon liittyvät kysymykset:
Viljakodin hoitajat p. 044-7693021
Maksuja koskevat asiat:
Toimistosihteeri p. 044-7694135
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö p. 044-7696866
Palveluesimies p. 050-5966031

MUKAAN HOITOJAKSOLLE
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet:
 kampa
 hampaiden hoitotarvikkeet
 partakone
 ihonhoitotuotteet (perusvoide, lääkevoiteet, pesuvoide, talkki ym oman tarpeen mukaan)
 deodorantti
 pesuaineet: suihkusaippua, shampoo, hoitoaine
 omat vaipat, jos käytössä
Vaatetus ja puhtaus:
 useampia vaatekertoja
 aamutossut/sisäkengät
 liinavaatteet ja pyyhkeet saa Viljakodista lainaksi
Henkilökohtaiset, käytössä olevat apuvälineet, mm.
 rollaattori
 pyörätuoli
 kävelykeppi tai –sauvat
 polvi-, ranne- ym. tuet, lonkkahousut
Lääkkeet ja lääkehoito:
 Omat käytössä olevat lääkkeet annospussirullassa tai dosettiin jaettuna
 Astmasuihkeet
 Silmätipat
 Ihonhoitotuotteet
 Vatsanpehmikkeet
 Yskänlääkkeet
Omat arvoesineet/tarvikkeet:
 Arvokkaita koruja/kelloja tai suuria rahasummia ei kannata ottaa mukaan
 Halutessaan asiakas voi jättää arvoesineet säilytykseen lukolliseen kaappiin hoitojakson ajaksi.
Mikäli asiakas säilyttää ne huoneessaan, emme vastaa niistä
Mikäli lähdette esim. lomamatkalle, suosittelemme jättämään asiakkaan kelakortin sekä hieman rahaa
hoitojakson ajaksi äkillisiä tilanteita, esim. lääkärikäyntejä tai lääkekuurin aloitusta varten.

