Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut

HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA
Hakemus saapunut

HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT
Suku- ja etunimet (hoidettavan nimi)
Hoidettavan
tiedot

Kotikunta

Henkilotunnus

Puhelinnumero

Lahiosoite ja postitoimipaikka
Perhesuhteet
☐ Naimaton ☐ Avio/avoliitossa ☐ Leski vuodesta
☐ Asuu yksin ☐ Puolison/ kumppanin tai jonkun muun kanssa
Perhetiedot

☐ Asuu vanhempien luona
Hakijan perheen koko
perheenjasenta
Perheessa on
alle 18- vuotiasta lasta, syntymavuodet
☐ tyotoiminnassa, miten usein, aika

Onko
hoidettava
paivisin tai
muutoin
saannollisesti

Myonnetyt
sosiaali- ja
terveyspalvelut

☐ paivatoiminnassa, miten usein, aika
☐ kotona
☐ muualla, missa, aika
☐ koulussa, missa, aika matkoineen
☐ paivakodissa, missa, aika matkoineen
☐ Kotihoidon asiakas

☐ kylla ☐ ei

☐ Kotihoidon tukipalvelut

☐ kylla ☐ ei

( turvapuhelin, ateriat, kuljetuspalvelu, kauppapalvelu)
☐ vammaispalvelu
☐ kylla ☐ ei
(esim. kuljetuspalvelu, palveluasuminen, henkilokohtainen avustaja,
vaikeavammaisten avustajapalvelu)
☐ Perhetyo
☐ Muu tukipalvelu, mika?

Sairaus tai
muu erityinen
avun tarve

☐ kylla ☐ ei

☐ Eronnut
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HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA

1.Liikkuminen
Hoidettavan
toimintakyky
ja avuntarve

☐ itsenaisesti

☐ ohjattava

☐ osin autettava

☐ taysin autettava

2. Syominen
☐ itsenaisesti

☐ ohjattava

☐ osin autettava

☐ taysin autettava

3. Peseytyminen
☐ itsenaisesti

☐ ohjattava

☐ osin autettava

☐ taysin autettava

☐ rajoittunut

☐ sokea

4. Nako
☐ hyva

5. Puheen tuottaminen
☐ normaali

☐ puhehairio

☐ puhumaton

6. Psyykkinen toiminta
☐ toimintakykyinen ☐ muisti heikentynyt

☐ muistamaton

☐ toimintakyky muutoin heikentynyt, miten?

7. WC- toimet
☐ itsenaisesti

☐ ohjattava

☐ avustettuna

☐ muuta huomioitavaa

8. Paivittainen avuntarve
Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mita avustamiseen tai valvontaan kuuluu
1) paivisin

2) oisin

Mita seuraavista etuuksista Kela on myontanyt hoidettavalle?
Kelan etuudet

☐ hoitotuki

☐ korotettu hoitotuki

hoitotukihakemus vireilla
Hoitotuen maara / kk
euroa

Tapaturmaviraston tai
vakuutuslaitoksen
etuudet
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☐ erityishoitotuki

☐

Vamman vaikeusaste

%

Saako hoidettava sotilasvammalain mukaista korvausta tai haittakorvausta
vakuutusyhtiolta?
☐ saa

☐ ei saa

Korvauksen maara / kk

euroa

Vamman vaikeusaste

%
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HOITAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Suku- ja etunimet
Henkilotiedot
Henkilotunnus

Koti puhelinnumero

Verotuskunta

Tyo puhelinnumero

Lahiosoite ja postitoimipaikka

Pankkitiedot

Hoitajan
tyossakaynti

IBA

☐ hoitaja on toissa muualla

☐ elakkeella

Ansiotyonmaara

☐ tyopaikka, missa?

tuntia/paiva

☐ tyottomana

Onko omaishoitaja joutunut jaamaan pois ansiotyosta hoitaakseen
omaishoidettavaa?
☐ei ☐kylla, milloin?
Hoitaja on hakijan
Tiedot
hoitosuhteesta

☐ puoliso/ avopuoliso
☐ isa/aiti

☐ lapsi

☐ ystava/ tuttava

☐ muu omainen, kuka
Onko hoitajan antama apu?
Hoitajan antama
apu

☐ avustamista

☐ hoitamista

☐ apu on ymparivuorokautista

☐ apu paivittaista

☐ valvontaa

☐ harvemmin kuin kerran paivassa, kuinka usein viikossa?
Kuinka paljon hoitajalla menee aikaa avun/ hoidon antamiseen?
tuntia paivassa
tuntia viikossa

Tilapaishoito

Kun hoitajaksi hakeva henkilo on tilapaisesti estynyt, miten hoito jarjestetaan?
☐ tulee toimeen itse
☐ hoitaja hankkii sijaisen
☐ kotihoidon tai muun tilapaisavun turvin
☐ haetaan tilapaispaikkaa sairaalasta

☐ apu paivittaista

☐ haetaan tilapaispaikkaa palvelukodista
☐ haetaan tilapaispaikkaa muualta, mista?
☐ muulla tavoin, miten?
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Allekirjoitukset
ja paivays

Suostumus

HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA

Taivalkoskella

Hyvaksyn tassa mainitun henkilon
hoitajakseni

Hoitajan allekirjoitus:

Hoidettavan allekirjoitus:

Annan suostumukseni siihen, etta Taivalkosken kunta saa tarkistaa
potilastietojarjestelmasta ne terveystietoni, jotka ovat tarpeen arvioitaessa
omaishoidon tuen annetun lain 3§:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti, etta hoitajan
terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon antamia vaatimuksia.
Paivays

Omaishoitajan allekirjoitus

Omaishoidon tuen annetun lain 3§ 1 momentin 1 kohdan edellytysten
varmistamiseksi Taivalkosken kunta tarkistaa potilastietojarjestelmasta, etta
hoidettavan henkilo tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
Lisätietoja:
Palveluohjaaja
p. 0400 530 257

HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE
Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi
Kotihoito
Palveluohjaaja
Lammentie 4
93400 Taivalkoski

4

