OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut

saapunut: __________________
HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Henkilö- Hakijan (hoidettavan) nimi
tiedot

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Perhesuhteet
Naimaton

Avioliitossa

Eronnut

Avoliitossa

Asumuserossa

Leski

Lähin omainen, osoite ja puhelin

Perhetiedot

Hakijan perheen koko on ______ perheenjäsentä

AsumisAsunnon koko ______ huonetta ja keittiö
tiedot

Mukavuudet:

Asunto

oma

vuokra

WC

lämmin vesi

puulämmitys

kylpyhuone, suihku, sauna

ei hissiä

______. kerros

Onko asuntoon tehty hakijan vamman edellyttämiä asunnonmuutostöitä?
ei
kyllä, milloin, mitä

Avo- ja
tukipalvelut

Kotipalvelu
miten usein ________________

Kotisairaanhoito
miten usein ________________

Ateria
miten usein ________________

Kylvetys
miten usein ________________

Päiväkeskus
miten usein ________________

Kuljetustuki ________ matkaa / kk

Turvapuhelin

Joku muu perheen ulkopuolinen avustaja
Kuka? Miten usein?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

HOIDETTAVAN TOIMINTAKYKY JA AVUNTARVE
Liikkuminen
itsenäisesti
osin autettava

vuodepotilas

miten ________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Syöminen

itsenäisesti

osin autettava

täysin autettava

miten ________________________________________
dietti, mikä ___________________________________
Peseytyminen

itsenäisesti

osin autettava

täysin autettava

miten ________________________________________
Pukeutuminen

itsenäisesti

osin autettava

täysin autettava

miten ________________________________________
Näkö

hyvä

heikko

sokea

hyvä

heikko

kuuro

puhuva

puhehäiriö

puhekyvytön

itsenäisesti

toisen autettava

ei käytössä

kyllä, mitä ____________________________________________

Kuulo

kuulolaite
Puhuminen
WC-käynti
Käytössä olevat
apuvälineet
Päivittäinen
hoidontarve

Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti mitä säännölliseen hoitoon, avustamiseen tai valvontaan kuuluu:
Päiväaikaan: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Yöllä: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hoidettavan
KELA korvaukset

Hoitotuki

€ / kk

Korotettu hoitotuki

€ / kk

Erityishoitotuki

€ / kk

Muu

€ / kk

Sotainvaliditeetti

__________ %

Henkilötiedot

Tiedot hoitosuhteesta

HOITAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Hoitajan nimi

Henkilötunnus

Arvo tai ammatti

Puhelin

Katuosoite

Postinumero

Hoitaja on hakijan
puoliso

muu omainen, kuka

lapsi

perheen ulkopuolinen palkattu hoitaja

Mistä alkaen hoitanut hakijaa?
Onko hoitajalla tällä hetkellä muita hoidettavia?
ei

kyllä

Jos hoitaja on hoidettavan lähiomainen, onko hän joutunut jäämään pois ansiotyöstä hoitaakseen
tuen hakijaa?
ei

kyllä, milloin ________________________________

Hoitajalle, jonka vastuulla on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva henkilö,
on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä hoidosta vapaata.
Miten kohdallanne vapaan toteuttaminen järjestyisi käytännössä?
(viikoittain, kuukausittain, lomajaksoina)

Allekirjoitukset

Hämeenlinna _______ / _______
Hoidettavan allekirjoitus
Hoitajan allekirjoitus

_______

Liite
Hakemuksen
palautus
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