PALOHJ= Palveluohjaus (otsikko ohjeistus 15.5.2014)
Puhelut:
Kirjaa ne TULOTILANNE : ETÄKONTAKTI otsikon alle tekstin
kirjaamisessa ( löydät tämän otsikon tekstintallennussivulta
oikeasta alareunasta KAIKKI OTSIKOT vetovalikosta )
KUN KYSEESSÄ ON PALVELUNTARPEEN ARVIOINTI
VIEDÄÄN TULOTILANTEEN ALLE:
ESITIEDOT:
Kirjaa tähän: läsnäolijat esim. asiakas, tytär, kodinhoitaja ja
asiakasohjaaja
Tarvittaessa myös: sairaudet jotka vaikuttavat asiakkaan hoitoon
esim: muistisairaus tai muistitutkimukset kesken, parkinsonin tauti,
oikean tai vasemman puoleinen halvaus TAI mitä asiakas kuvaa
nykyisenä vaivanaan tai mikä toimintakykyä alentaa
NYKYTILA:
Kirjaa tähän: palvelutarpeen arvioinnin syy
ASUMINEN:
Kirjaa tähän: miten, millaisessa talossa/rivitalossa asuu, kenen
kanssa asuu. Kuvataan asumiseen, asuntoon ja asuinympäristöön
liittyviä havaintoja, paloturvallisuus asiat , lähipalvelut : asuuko
miten kaukana palveluista/ kylä tai kaupunkikeskuksesta, onko
syytinki, onko vuokra-asunto, lämmittääkö taloa uunilla jne.
esim. asuu yksin vanhassa rintamamiestalossa missä jyrkät portaat
alakerrassa olevaan saunatilaan ... matkaa lähimpään kauppaan on
20 km , ei oma autoa käytössä.
TOIMINTAKYKY:
Kirjaa tähän:
* Sosiaalinen verkosto:
- ihmissuhteet, millaisia ne ovat
-harrastukset, kodin ulkopuoleiset kontaktit: onko näissä
muutoksia?

* Fyysinen toimintakyky:
- Liikuntakyky: miten liikkuu kotona ja kodin ulkopuolelle
- vuorokausirytmi
- aistit ja niiden apuvälineet
* Kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky:
- jos vasta tehty MMSE tai CERAD voi sen laittaa
- jos omainen tai itse kuvaa muistin huonoutta
- mahdolliset käytöshäiriöt
- perusvireys, suhtautuminen asioihin ja muutoksiin
- keskeiset voimavarat ja selviytymistä tukevat keinot
-päihteiden käyttö ja tupakointi
-hoitotahto
* Päivittäiset toiminnot:
- perustoimintojen sujuminen = ruokailu, henkilökohtainen
hygienia, siivous, pyykki yms.
- kodin ulkopuoleisen asioinnin sujuminen = kauppa-asiat,
pankki, laskut, apteekki
-julkisten kulkuneuvojen käyttäminen, omalla autolla ajaminen
- mitä mielellään arjessa tekee
- onko selviytymisessä ollut muutoksia?
* Lääkehoito:
- lääkkeiden hankkiminen, jakaminen, ottaminen: mikä tilanne on
nyt , tarvitseeko näissä millaista apua?
- lääkkeiden väärinkäyttö
- muut huomioitavat tekijät esim. nielemisvaikeudet, lääkkeisiin
suhtautuminen, pelot , toteuttaako asiakas lääkitystään lääkärin
ohjeen mukaan TAI asiakas säätelee lääkitystään omatoimisesti
(kuvaa miten)

* Apuvälineet ja etuudet:
- apuvälineet mitkä lainassa ja mitkä omia, mihin olisi tarvetta
- Kelan eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki
- Omaishoidontuki
- Kuljetustuki
- Sotainvalidi/ -veteraani tunnukset, sotainvalidien lesket
- Vammaispalveluetuudet
- muut etuudet esim. sairaseläke, toimeentulotuki, takuueläke,
kuntoutustuki, EDUNVALVONTA: onko vai pitääkö hakea
VIEDÄÄN HOIDON SUUNNITTELUN ALLE:
SUUNNITELMA/ POHDINTA:
Kirjaa tämän alle:
- mitä tehdään / missä palveluntarve on
- kuka palvelut tuottaa: yksityinen vai julkinen palvelu: kuinka usein
palveluita tarvitsee
- mistä asiakas vastaa
- mistä omainen vastaa
- mistä palveluntuottaja vastaa
- milloin palvelut alkavat
- kirjaa mahdollinen seuranta ja arviointi esim. suunnitelman
tarkastus ja arviointi kuukauden kuluttua
MUU MERKINTÄ:
Kirjaa tämän alle:
- mahdolliset selvitettävät asiat tai keskeneräiset asiat
- tietojen luovutus kenelle saa luovuttaa
- yhteisrekisterilupa
JOS TÄSTÄ ALKAA KOTIHOIDON ASIAKKUUS ALKAA MYÖS
SEURANTA JAKSO 2-3 VIIKKOA, JOKA PÄÄTTYY PALVELU-JA
HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN JOSSA HYÖDYNNÄT
YLLÄ OLEVIA TIETOJA

