Tervetuloa!
Niittyvilla on Porkkatörmällä
Porkkapirtin toimintakeskuksen sisällä
sijaitseva yövalvonnallinen yksikkö.
Asiakkainamme ovat vuorohoitoa,
kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista
tarvitsevia ikääntyneitä kuusamolaisia.
Jokainen asiakas on meille
ainutlaatuinen. Yhdessä asiakkaan ja
hänen lähiomaisensa kanssa
suunnittelemme juuri asiakkaalle
sopivan päiväohjelman ja ne
auttamismuodot, joiden avulla elämä
tuntuu mielekkäältä.
Asiakkaan yksilölliset tottumukset,
toiveet ja avuntarve kirjoitetaan
yhdessä voimavarakorttiin, mikä ohjaa
päivittäin myös henkilökuntamme
työtä. Voimavarakortti annetaan
yksikössä tulohaastattelun yhteydessä,
sen täyttämiseen saa tarvittaessa apua
henkilökunnalta.

Toimintaamme ohjaa kuntoutumista
edistävän työmenetelmän periaate,
jonka mukaan kannustamme
asiakkaitamme käyttämään omia
voimavarojaan ja osallistumaan oman
arkensa suunnitteluun.
Meidän tehtävänämme on edistää
ikääntyneen ihmisen itsenäistä
toimintaa, jotta hän voisi selviytyä
myös omassa asuin- ja
elinympäristössään. Kuntoutus
yksiköissämme tarkoittaa jokapäiväistä
arkisten toimintojen harjoittelemista
yhdessä hoitajien ja terapeuttien
kanssa yhdessä asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.
Kuntoutus tapahtuu useimmiten
ryhmissä, esimerkiksi ulkoillen,
kuntosalilla harjoitellen ja
osallistumalla yksikössä järjestettäviin
toiminnallisiin tuokioihin. Kuntoutus on
parhaimmillaan silloin, kun se tuo
hyvää oloa niin fyysisesti, henkisesti
kuin sosiaalisestikin.

Asiakkuuden alkuvaiheessa
istahdamme alas asiakkaan,
lähiomaisen ja henkilökunnan kanssa
pohtimaan asiakkaan henkilökohtaisia
tavoitteita. Toimintatapoihimme
sisältyvät myös kuntoutuspalaverit,
joissa yhdessä arvioimme näiden
tavoitteiden saavuttamista.
Henkilökuntaamme kuuluu
sairaanhoitaja, hoitajia,
fysioterapeutteja ja toimintaterapeutti.
Yksikössämme käy noin kerran viikossa
lääkäri, jonka kanssa hoidamme
kiireellisimmät asiat.
Asiakkaana maksatte perusturvalautakunnan määrittelemän hinnan.
Siihen sisältyy kaikki päivän ateriat ja
henkilökunnan antama kuntoutus ja
hoiva. Lääkkeet eivät kuulu
vuorokausimaksuun.

Käytännön vinkkejä asiakkaille ja
omaisille:
Toivomme, että omaisenne olisi
saattamassa Teitä tullessanne
yksikköömme.
Ottakaa mukaanne mukavat
käyttövaatteet (niin sisä- kuin
ulkovaatteet). Asiakkaamme käyttävät
omia vaatteitaan ja niiden täytyy olla
selkeästi nimikoituja. Liinavaatteet ja
pyyhkeet saatte yksiköstä käyttöönne.
Tarvitsette mukaanne myös sisäkengät,
henkilökohtaiset hygieniavälineet,
tarvitsemanne vaipat sekä
henkilökohtaiset apuvälineet
Voitte ottaa mukaanne myös
matkapuhelimen, laturin sekä pienen
summan käyttörahaa, jota säilytetään
lukollisessa kaapissa.
Halutessanne voitte ottaa mukaan
myös omia harrastus- tai
ajanvietetarvikkeita.

Valitettavasti emme voi vastata
asiakkaidemme henkilökohtaisista
tavaroista.
Ottakaa mukaanne kaikki käytössä
olevat lääkkeenne ja kirjallisena tieto
siitä, mitä lääkkeitä olette viimeaikoina
käyttäneet. Näin varmistamme
turvallisen lääkehoidon jatkumon.

NIITTYVILLA

Emme jaa lääkkeitä dosettiin. Voitte
ostaa palvelun apteekeista,
suosittelemme annospussijakelua.
Tupakointi on sallittu ulkona erikseen
sallituilla paikoilla. Kaikkien
asiakkaidemme turvallisuuden vuoksi
käytäntönämme on, että tupakat ja
tulentekovälineet säilytetään
toimistossa.
Omaiset ovat tervetulleita meille
vierailemaan. Teillä on mahdollisuus
tehdä omaistenne kanssa
ulkoilureissuja, vierailuja ja kotilomia.
On hienoa, mikäli omaisenne voi olla
mukana asioidenne hoitamisessa, esim.
apteekkiasiat, lääkärissä käynnit tms.
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