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Tervetuloa arviointi- ja kuntoutusyksikkö
Komeettaan

Arviointi- ja kuntoutusyksikössä hoitojaksot on tarkoitettu
pääsääntöisesti nokialaisten ikääntyneiden ja hoivaa
tarvitsevien ikäihmisten kuntoutukseen. Hoitojakson
tarkoituksena on sairaalahoidon jälkeinen kuntoutuminen,
toimintakyvyn arvioiminen sekä kotiutumisen
mahdollisuuksien selvittäminen. Yksikön fysioterapeutti
perehtyy jokaisen asiakkaan kuntoutustarpeisiin. Tavoitteita
hoitojaksolle suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisen
kanssa. Hoitojakson pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Yksikön yöaikainen hoito on järjestetty yhteistyössä
terveyskeskussairaalan kanssa. Hoitojaksolla on mahdollisuus
konsultoida kotisairaalan lääkäriä akuuteissa asioissa, (lääkärin
tapaaminen kuuluu terveyskeskuksen vuosimaksuun, mikäli
vuosimaksu ei ole voimassa, tulee lasku kotiin).

Ottakaa mukaan hoitojaksolle:
- Käytössä olevat Lääkkeet pakkauksineen

- Hoitojaksolla käytetään omia vaatteita, jotka pestään
asiakkaan kotona.
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- Henkilökohtaiset hygieniavälineet (myös
virtsankarkailusuojat ja vaipat)

- Käytössä olevat apuvälineet esimerkiksi keppi, rollaattori ja
pyörätuoli sekä mahdollinen nostolaite ja liinat, jos laite on
kotona käytössä.

- Jättäkää kotiin arvoesineet ja suuret rahasummat.
Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ei vastaa niiden
säilyttämisestä.

Asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen

Hoitopäivämaksu on 35 euroa hoitopäivältä

Mikäli hoitojakso kestää yhtäjaksoisesti yli 20 vuorokautta on
hoitomaksu 22,50 euroa hoitopäivältä.

Hoitomaksulasku lähetetään kotiosoitteeseen ja laskutus
tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.
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Yhteystietoja:

- Arviointi- ja kuntoutusyksikön hoitohenkilökunta puhelin
044 4861811, yksikön osoite on Linnunradankatu 4, 37140
Nokia

- vastaava hoitaja, Tuulia Jaskari puhelin 050 3956291,
arkisin kello 8.00–15.00

- Sosiaalityöntekijä, puhelin  040 844 3990, soittoaika arkisin
kello 9.00–10.00

- Toimistonhoitaja, Sari Johansson puhelin 050 3958911,
arkisin kello 8.00–15.00 arkisin klo 8.00–15.00

- Vanhustyön johtaja, Katja Uitus-Mäntylä puhelin 040 779
9055 arkisin kello 8.00–15.00
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