Tervetuloa Hoivaosastolle

2019

Olemme laatineet tämän ohjeen, jotta kotiutuminen Hoivaosastolle sujuu mahdollisimman
luontevasti. Ohje sisältää tärkeitä käytännön asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon Hoivaosastolle
muuttamisen yhteydessä.
Hoivaosastolla on tällä hetkellä yhteensä 30 asukaspaikkaa. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluu 5
sairaanhoitaja, 15 lähihoitajaa ja 3 laitoshuoltaja.
Maksut
Hoivaosastolla peritään sosiaalihuoltolain mukaisia laitospaikkamaksuja.
-

Lyhytaikaisen hoidon maksut ovat 48,90€/vrk
Maksukatto on 683€/vuosi, jonka jälkeen vuorokausimaksu on 22,50€/vrk

Teitä auttaa tarvittaessa sosiaalityöntekijä Eeva Rossi, p. 016-3224069

Maksuissa teitä auttaa tarvittaessa asiakasmaksuyksikkö, Eila Heiskanen, p.0163224571

Vakuutukset ja arvotavarat
Rovaniemen kaupungilla on toimintaan liittyvät, lakisääteiset vakuutukset. Rovaniemen kaupunki
korvaa ainoastaan kaupungin tuottamuksella aiheuttamia vahinkoja. Tuottamus arvioidaan aina
tapauskohtaisesti erikseen. Tuottamuksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi työntekijän
laiminlyöntiä.
Arvotavaroiden ja suurien rahasummien säilyttämistä tulee välttää palvelutalossa. Rahoja voi
säilyttää palvelutalossa lukitussa tilassa ja rahojen käytöstä pidetään henkilöstön toimesta kirjaa.
Korut ja muut arvotavarat kirjataan potilastietojärjestelmään.

Omahoitaja sekä hoito- ja palvelusuunnitelma
Asukkaan muuttaessa Hoivaosastolle hänelle nimetään omahoitaja. Omahoitaja suunnittelee,
toteuttaa ja arvioi kokonaisvaltaisesti hoitoa, käyttäen hyväksi Hoivaosaston moniammatillista
hoitotiimiä asukkaan ja hänen läheisensä hyväksi. Omahoitaja on mukana hoito- ja
palvelusuunnitelmaneuvotteluissa ja laadinnassa, jossa keskustellaan yhdessä asukkaan ja läheisen
kanssa Hoivaosaston toiminnasta, hoidosta ja toiveista. Neuvotteluissa on omahoitajan lisäksi
mukana lääkäri ja tarvittaessa sairaanhoitaja.
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Palvelut
Lääkäripalvelut kuuluvat Hoivaosaston palveluun. Lääkäri käy kerran viikossa ja on tarvittaessa
tavoitettavissa päivittäin. Talon ulkopuoliseen asiointiin (mm. lääkärikäynnit) toivomme omaisten
aktiivista osallistumista.
Huoneet ovat pääsääntöisesti kahdelle hengelle mitoitettuja. Huoneissa on sänky, yöpöytä ja
vaatekaappi. Viihtyisyyttä sekä kodikkuutta voi lisätä omilla esineillä ja tavaroilla. Asukkaalla on
mielellään käytössä omia vaatteita, mutta vaatteiden huolto on omaisten vastuulla. Talolla on
tarjota vaatteita. Omien vaatteiden tulee olla nimikoituja (esim. tekstiilitussilla tai nimitarroilla).
Hoivaosastolla on toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa ja hoivaa ikäihmisille.
Järjestämme Hoivaosastolla monenlaista viriketoimintaa, muun muassa lehden lukua, ulkoilua
(sään ja mahdollisuuksien mukaan), musiikin kuuntelua, muistelutuokioita ja koirakaverien
vierailuja. Läheiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan asukkaan arkeen ja juhlahetkiin.

Yhteystiedot:
Hoivaosasto
Näsmäntie 17
96900 Rovaniemi
p. 016-3224728
Palveluvastaava Linda Kuusela
p. 050-5630265
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