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Hakijan
(hoidettavan)
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Hoitajan
henkilötiedot

yli 65 vuotiaat

040 581 4328

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti (myös ent.)

Siviilisääty

Syntymäpaikka

Väestökirjalain muk. kotipaikka

Osoite

Puhelinnumero

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti (myös ent.)

Osoite

Terveydentila

Puhelinnumero

Mikä vamma tai sairaus rajoittaa elämäänne?

Missä asioissa tarvitsette toisen henkilön apua?

Tarvitsetteko toisen henkilön apua

□

osan päivää

□

ympärivuorokautisesti

Mitä sosiaali- tai terveyspalveluja käytätte?

Päiväys ja
allekirjoitus

Kuusamon kaupunki
Perusturva
Vanhus- ja vammaistyö

Omaishoito
SUOSTUMUS
____ Suostun, että tarvitsemani hoito ja huolenpito järjestetään omaishoidon ja
tarvittavien palvelujen avulla. Minua kuullaan hoitoni järjestämiseen liittyvissä
asioissa ja ratkaisuissa pyritään aina kunnioittamaan tahtoani.
____ Suostun, että omaishoidon viranhaltija saa tarkastella Kuusamon kaupungin
terveyskeskuksen sähköiseen Effica terveyskertomusjärjestelmään kirjattuja
sairaskertomustietojani siltä osin kuin ne ovat omaishoidon tehtävien hoidon kannalta
tarpeen. Samalla suostun, että viranhaltija voi kirjata tietokantaan minua koskevia
omaishoidon kertomuksia esim. kotikäyntitekstejä tai hoito- ja palvelusuunnitelmia.
Nämä tekstit ovat siten kaikkien niiden käytössä, joilla on käyttöoikeus tietokantaan
heille määritellyn laajuuden puitteissa. Minulla on mahdollisuus tarkistaa itsestäni
tehtyjä merkintöjä.
____ Suostun, että omaishoidon viranhaltija saa tehdä yhteistyötä omaishoitooni
liittyvissä asioissa hoitooni osallistuvien omaisten, kotihoidon henkilöstön, sosiaalityön, vammaispalvelun tai muun yhteistyötahon kanssa siinä laajuudessa kuin se
omaishoidon päätöksenteon ja hoitoni järjestämisen kannalta on tarpeen.
Tietojani voidaan luovuttaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden
lisäksi Kelalle ja yksityiselle palvelutuottajalle hoito- ja palvelusuunnitelman
laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Kaikessa yhteistyössä noudatetaan
salassapitovelvollisuuden ja hyvän käytöksen periaatetta.
Kuusamossa

/

20____

_____________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Koska yllämainittu henkilö ei ole tilassa, jossa hän voisi itse arvioida edelle kirjatun
luvan merkityksen tai hän ei ole kykenevä itse nimikirjoitustaan tekemään, annan
hänen lähiomaisenaan / huoltajanaan suostumuksen hänen puolestaan

Kuusamossa

/

20____

Allekirjoitus, nimenselvennys ja suhde hoidettavaan

Asiakkaan nimi:
Henkilötunnus:
Asiakkaan
kotikunta:
1. Näkö

2. Kuulo

3. Puhe

4. Liikkuminen

5. Virtsa

6. Uloste

7. Syöminen

8. Lääke

9. Pukeutuminen
10. Peseytyminen

11. Muisti

12. Psyyke /
käytös

Alue:_______________________

Pvm:_______________________

1

Normaali (silmälasien kanssa tai ilman), ei haittaa päivittäisiä toimia

2

Heikko, myös apuvälineitä käyttäen, tarvitsee opastusta oudossa ympäristössä

3
1

Sokea
Normaali, kuulee normaalin puheen ilman apuvälineitä

2

Alentunut, apuväline käytössä tai kuulee vain korotetun, selkeän puheen

3

Kuuro

1

Normaali, tuottaa selvää, ymmärrettävää puhetta

2

Epäselvä, puuromainen, sammaltava, takelteleva, osia sanoista puuttuu

3

Afasia, sanojen merkitys väärä, ei löydä oikeita sanoja, puhekyvytön

1

Normaali, kävelee omatoimisesti ilman apuvälineitä (kävelykeppi sallitaan)

2

Epävarma, horjahtelua, tarvitsee tukea esim. kolmipistekeppi

3

Telinekävelijä, tarvitsee liikkumiseen kävelytelineen tai kaksi tukikeppiä

4

Itsenäinen pyörätuolilla, omatoiminen pyörätuolilla, siirtyy omatoimisesti

5

Talutettava, ei löydä kohteita, ei pysty turvallisesti liikkumaan apuvälinein

6

Kaatuileva, apuvälineistä huolimatta kaatuilua toistuvasti

7

Nostettava pyörätuoliin, nostettava pyörätuoliin 1-2 henkilön avustamana

8
1

Vuodepotilas, potilas hoidetaan vuoteeseen
Normaali, tunnistaa virtsaamistarpeen, ei kastele

2

Kasteleva, ei tunnista virtsaamisen tarvetta tai ei pysty pidättämään virtsaa

3
1

Katetri, virtsaa katetrin kautta
Normaali, tunnistaa tarpeen, ulostaminen WC:ssä/WC-tuolissa, ei tuhri

2

Alle, ei hallitse suoltaan, ei tiedosta tarvetta, uloste alle/vaippaan

3

Tuhriva, puutetta pidätyskyvystä, sotkee ulosteen kanssa paikkoja

4

Toimitettava, suoli toimii harvoin ilman lääkkeitä tai peräruiskeita

1

Itse, tiedostaa nälkänsä, ottaa lautaselle, pilkkoo ja syö ruoan ilman apua

2

Autettava, tarvitsee ohjausta, ruoka asetettava ja pilkottava lautaselle

3

Letkuruokinta, syöminen ja nieleminen ei onnistu, nenämahaletkuruokinta

4

Syötettävä, täysin autettava ruokailussa, saattaa tiedostaa nälän

1

Itse, ei tarvitse valvontaa, annostelee ja ottaa itse lääkkeensä

2

Autettava, lääkkeet jaetaan dosettiin/annosmukiin, joista potilas ottaa itse

3

Valvottava, lääkkeet jaetaan ja varmistetaan, että potilas ottaa ja nielee ne

1

Itse, tiedostaa pukeutumistarpeen, omatoimisesti pukeutuu asianmukaisesti

2
1

Autettava, osin tai täysin autettava pukeutumisessa
Itse, tiedostaa peseytymistarpeen, omatoiminen pesuissa (apua esim. selkä)

2
1

Autettava, täysin tai osittain autettava pesuissa (mm. jalkojen pesussa apua)
Normaali, aiokaan ja paikkaan orientoitunut, muistaa menneet ja nykyiset

2

Alentunut, muistaa vanhat asiat paremmin kuin nykyiset, tietää, missä ollaan

3

Muistamaton, ei orientoitunut aikaan/paikkaan, ihmisten tunteminen vaikeaa

1

Normaali, asiallinen, tasapainoinen, kommunikoi muiden kanssa

2

Masentunut, allapäin, haluton kaikkeen, eristäytyy, haluaa kuolla, itkee usein

3

Aggressiivinen, lyö, kiroilee, vastustaa hoitotoimenpiteitä yms.

4

Sekava, ei tiedä aikaa, paikkaa, harhainen, epäasiallinen käytös/puhe

5

Häiritsevä, äänekäs, häiritsee ympäristöään, herättää negatiivisia tunteita

6

Harhaileva, eksyy norm. ympäristössään, kuljeskelee jatkuvasti, karkailua

7

Kontaktikyvytön, henkilöön ei saa järkevää kontaktia, syvä dementia / tajuton

