PERUSTURVAKESKUS
Sosiaali- ja perhepalvelut
Vammaispalvelut
Otavankatu 3 B
28100 PORI
Puh. 02 621 6100

OMAISHOIDON TUEN HAKEMUS
VAMMAISET JA ALLE 65 -VUOTIAAT
Saapumispvm________________

UUSI HAKEMUS
JATKOHAKEMUS
Hoidettavaa koskevat tiedot
Henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin koti / työ

Postinumero ja-paikka

Syntymäkunta

Perhesuhteet
Avioliitossa
Naimaton
Asumuserossa
Lähin omainen, osoite ja puhelin

Perhetiedot
Asumistiedot

Nykyiset palvelut

Eronnut
Leski

Avoliitossa

Hakijan perheen koko ____ perheenjäsentä
Asunto ____ huonetta ja keittiö _____ m2
Mukavuudet
WC
lämmin vesi
kylpyhuone, suihku
sauna

keskuslämmitys
puulämmitys
ei hissiä ____ kerros

kotipalvelu

ateriapalvelu

saunapalvelu

kuljetuspalvelu

kotisairaanhoito

päivätoiminta

turvapuhelin

asunnon muutostyöt

jokin muu, mikä ___________________________________________________
Hoidettavan toimintakyky ja avuntarve
Liikkuminen
itsenäisesti
apuvälineen avulla
Syöminen
itsenäisesti
autettava
Lääkitys
itsenäisesti
lääkkeet dosetista
Peseytyminen
itsenäisesti
tarvitsee vähän apua
Pukeutuminen
itsenäisesti
tarvitsee vähän apua
Näkö
normaali
heikentynyt
Kuulo
normaali
heikentynyt
Muisti
normaali
alentunut
Puhuminen
normaali
puhehäiriö
WC:ssä käynti
itsenäisesti
toisen autettava
Virtsan ja ulosnormaali
kastelee ajoittain
teen pidätyskyky
vaipat
ummetus
Käytössä olevat
apuvälineet

Päivitetty 250811/at

paljon autettava
syötettävä
valvottava
täysin autettava
täysin autettava
sokea
kuuro
muistamaton
puhumaton
alusastia
toisto katetrointi
tuhriva

vuodepotilas
dieetti

kestokatetri
avanne

Kelan hoitotuki
Päivittäinen
hoidontarve
aamulla:

ei

hakemus jätetty

saa ____________ euroa/kk

Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mitä säännölliseen hoitoon,
avustamiseen tai valvontaan kuuluu

päivällä:

yöllä:

Hoitajaa koskevat tiedot
Henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet

Hoitajan
työssäkäynti
Tiedot
hoitosuhteesta
Lääkärinlausunto
Suostumus

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin koti

Postinumero ja -paikka

Puhelin työ

IBAN –tilinumero (18 merkkiä)
FI
kokopäivätyö
työtön
osapäivätyö
eläke
virkavapaa
omaisen hoito on omaishoitajan päätyö
puoliso/avopuoliso
isä/äiti
lapsi
Hoitaja on hakijan
muu omainen/läheinen,____________________________
Mistä alkaen hoitanut hakijaa:
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärinlausunto (lomake C tai B tai
muu lääkärin antaman selvitys)
Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua
koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia.
Suostun
En suostu

Allekirjoitukset

/

(paikka, pvm ja
allekirjoitus)

20

__________________________________________________
Hoidettavan allekirjoitus

__________________________________________________
Hoitajan allekirjoitus

Lomake palautetaan
postiosoite

käyntiosoite

Porin perusturvakeskus
Vammaispalvelut/ omaishoidontuki
PL 56, 28101 PORI

Porin perusturvakeskus
Vammaispalvelut
Otavankatu 3 B, 28100 PORI

