JAALA-KODIN LYHYTAIKAISASIAKKAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

Lyhytaikainen asuminen ja - hoiva on tarkoitettu ikäihmisten lyhytkestoisiin
kuntoutustarpeisiin ja arjessa selviytymisen tukemiseen sekä omaishoitajien
jaksamisen tukemiseen.
Olemme koonneet tähän esitteeseen muutamia käytännön asioita huomioitavaksi
tullessanne lyhytaikaisjaksolle Jaala-kotiin.
 Asiakas saa lyhytaikaisjaksolla ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttamaa
hoivaa, huolenpitoa ja hoitoa sekä kuntouttavaa toimintaa. Hoitajat ohjaavat
asiakkaita omatoimisuuteen. Kuntouttava hoitotyö kuuluu jokapäiväiseen
toimintaamme.
 Asukkaan ateriat jakautuvat Jaala-kodissa tasaisesti vuorokauden ajalle
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
 Asiakasmaksu lyhytaikaisessa hoidossa on Kustavin sosiaalilautakunnan
päätöksen mukaisesti 40 € vuorokaudelta. Omaishoitajan lakisääteisten
vapaapäivien ajalta (3 vrk) lyhytaikaisjakson vuorokausihinta on 11,30 €.
 Asiakasmaksu ei kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoa.
Asiakkaan tulee tuoda hoitojaksolle tullessaan mukanaan
 käytössä olevat ja tarvittavat lääkkeet koko hoitojaksolle (myös silmätipat,
lääkerasvat, lääkelaastarit, injektiot ja insuliinit) sekä reseptit ja lääkelista
käytössä olevista lääkkeistä
 ihonhoitotuotteet ja mahdolliset lääkärin määräämät haavanhoitotuotteet
tulee asiakkaan tuoda kotoa mukanaan koko hoitojaksolle

 henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut välineet ja aineet (mm.
hammasharja, parranajokone, papiljotit). Perushygienian ylläpitoon liittyviä
tuotteita (esim. shampoota ja saippuaa) on tarjolla Jaala-kodissa.
 omat inkontinenssituotteet (vaipat) ja käytössä olevat liikkumisen apuvälineet.
 liinavaatteet laitetaan valmiiksi vuoteeseen odottamaan asukkaan saapumista
Jaala-kotiin.
 toivomme, että jätätte arvoesineet (esim. arvokkaat korut) lyhytaikaisjakson
ajaksi kotiin. Pieni määrä rahaa on hyvä olla mukana mm. taksia varten.
Saapuminen Jaala-kotiin
 Kuljetukset lyhytaikaisjaksolle ja takaisin kotiin, sekä mahdolliset jakson
aikaiset käynnit Jaala-kodin ulkopuolelle tulee asiakkaan itse maksaa.
 Lyhytaikaisjaksolle on suositeltavaa saapua noin klo 14.00.
 Poislähtöajaksi suosittelemme noin klo 12.00. Poislähtöpäivään kuuluu lounas.
 Hoitojaksojen ajankohdan suunnittelusta vastaa vanhustyön johtaja ja
tarvittaessa SAS (suunnittele, arvioi, sijoita) – tiimi.
 Jaala-kodin henkilökunta neuvoo, ohjaa ja opastaa mielellään
lyhytaikaisjaksolle tulevaa asiakasta ja hänen omaisiaan kaikissa
lyhytaikaisjaksoa koskevissa asioissa.

Jaala-kodin yhteystiedot:
Jaalakuja 2, 23360 Kustavi
Puhelinnumerot:
Jaala-koti A-osasto
Jaala-koti B-osasto (ryhmäkoti)
Vastaava sairaanhoitaja

puh. 0400 229 375
puh. 044 700 8858
puh. 0500 778 124

Lyhytaikaispaikkojen suunnittelu ja neuvonta:
Vastaava sairaanhoitaja Jenni Rappu puh. 050 778 124

Päivitetty 26.04.2019

