HAKEMUS 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OMAISHOIDON TUESTA
Hakemus saapunut pvm:
(viranomainen täyttää)

HOIDETTAVAN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Lähiosoite ja postitoimipaikka:

Puhelin:

Perhesuhteet:

Naimaton

Avioliitossa

Asumuserossa

Asuu erillään

Eronnut

Avioliitossa

Leski

OMAISHOITAJAKSI HAKEVAN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Lähiosoite ja postitoimipaikka:

Puhelin:

Ammatti tai työ:

Hoitajan sukulaisuussuhde hoidettavaan:

Onko omaishoitaja jäänyt pois töistä hoitaakseen hoidettavaa?
Ei

Kyllä, kokopäiväisesti

Kyllä, osapäiväisesti

Hoitaja on työtön

Hoitaja on eläkkeellä

Vaikuttaako omaishoitajan oma terveydentila hoitotyöhön
Ei

Kyllä, miten?

HOIDETTAVAN TERVEYDENTILA JA TOIMINTAKYKY
Hoidon tarvetta aiheuttavat vammat tai sairaudet:

HOIDETTAVAN PALVELUN JA HOIDON TARVE
Täysin / lähes omatoiminen
Toistuva hoidon tarve
Pärjää yksin

Ajoittainen hoidon tarve
Jatkuva, ympärivuorokautinen
hoidon tarve

Lähes toistuva hoidon tarve
Avuntarve öisin

tuntia

Mitä apua hoidettava tarvitsee seuraavissa toiminnoissa
Syöminen:
Peseytyminen:
WC-toiminnot:
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Pukeutuminen/riisuuntuminen:
Lääkehoito:
Liikkuminen/apuvälineet:
Kotihoidon palvelut

Ei ole

Eläkkeensaajan hoitotuki

Kyllä

Kyllä
€/kk

Ei

Omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937, 3§ 1 mom.)
mukaan omaishoidon tuki voidaan myöntää, jos hoidettava
tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai
muuta huolenpitoa.
Hoidettavana henkilönä suostun terveystietojeni
tarkistamiseen potilastietojärjestelmästä niiltä osin, kuin on
tarpeen arvioitaessa edellä mainittujen edellytysten
täyttymistä:
kyllä

En

Käyntikerrat:
On Hakenut

Omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937 3§ 3
mom.) mukaan hoitajan terveyden ja toimintakyvyn on
vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia.
Omaishoitajaksi hakevana suostun terveystietojeni
tarkistamiseen ja niihin kirjaamiseen siltä osin, kuin on
tarpeen arvioitaessa hoitajan kykyä suoriutua
tehtävästä:
Kyllä
En
Toimitan tarvittaessa itse terveydenhuollon lausunnon
terveydentilastani ja toimintakyvystäni

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi:
Päiväys:

/

20

Paikka:

Hoidettavan allekirjoitus:

Omaishoitajan allekirjoitus:

___________________________________________

__________________________________________

Hakemuksen palautusosoite:

Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki / Palveluohjaus Nestori
Pohjolankatu 2
96100 Rovaniemi

Palveluohjaus Nestori
p. 016-322 2580

Asioidessanne ikäihmisten palveluissa asiakastietonne tallennetaan Rovaniemen kaupungin asiakas- ja
potilastietojärjestelmään. Asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota ylläpitää Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakunta. Tiedot henkilörekistereistä löytyvät sähköisenä Rovaniemen kaupungin verkkosivulta osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/Selosteet/Tietosuojaselosteet sekä paperiversiona toimipisteistä. Henkilötietonne ovat salassa
pidettäviä ja niitä käytetään vain lakiin perustuen tai Teidän luvallanne. Tietojanne käytetään vain asiakassuhteeseen
liittyvänä. Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriinne tallennetut Teitä koskevat tiedot niin halutessanne joko
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme
oleva virheellinen tieto. Tietopyyntölomakkeet ovat saatavilla osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Tietopyynnot.
Lisätietoa asiakas- ja potilastietojen käsittelystä saatte:


henkilökunnaltamme

 osoitteesta www.rovaniemi.fi
 osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tallenna

Tulosta

Tyhjennä
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