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Pentorinteen vanhainkoti on perustettu vuonna 1963.
Pentorinne toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää vanhushuoltoa ja on siten Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa.
Pentorinne tarjoaa pitkäaikaishoitoa ja tukee myös kotona selviytymistä järjestämällä kotona asuville vanhuksille tehostettua lyhytaikaishoitoa ja päiväkeskustoimintaa. Pentorinteessä on asukaspaikkoja 42, joista tehostetun lyhytaikaishoidon paikkoja on 7. Päiväkeskuspaikkoja on 10. Henkilökunnan kokonaisvahvuus on 30 työntekijää.
Vanhushuollon keskeisin tavoite on antaa vanhuksen tarvitsema
hoito oikeassa, hänen kuntoonsa sopivassa paikassa. Tällöin vanhukselle tarjotaan aluksi kevyempiä avohuollon tukimuotoja ja vasta viimevaiheessa pitkäaikaista laitoshoitoa.

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄMÄÄRÄ
Pentorinne antaa yksilöllistä, kuntouttavaa, kokonaisvaltaista ja kodinomaista hoitoa vanhuksille, jotka eivät selviydy runsaankaan avun
turvin kotona, mutta jotka eivät tarvitse sairaalamaista hoitoa.
YKSILÖLLISYYS: huomioidaan asukas yksilöllisenä, ainutkertaisena, tasa-arvoisena aikuisena ihmisenä.
KUNTOUTTAVA HOITO: arvostetaan vanhuksen jäljellä olevia kykyjä ja tuetaan heitä niin, että heidän taitonsa ja kykynsä
säilyisivät mahdollisimman pitkään.
KOKONAISVALTAINEN HOITO: huolehditaan vanhuksen
fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista.

KODINOMAISUUS luodaan turvallinen, lämmin, viihtyisä ja
kodinomainen ilmapiiri. Eletään tätä elämää, tässä hetkessä yhdessä asukkaiden kanssa
Kaiken toiminnan lähtökohtana on vanhuksen hyvä ja tyytyväinen
olo, arvokas vanhuus, kuulluksi tuleminen ja elämäntilanteen hallinta.
PENTORINTEEN PALVELUT
Avohuoltoa tukevat palvelut
Pentorinteen Päiväkeskus toimii ti - ke klo 8.30-15.00 Pentorinteen
yhteydessä omissa tiloissaan. Asiakkaat haetaan aamulla kunnan
järjestämällä kuljetuksella ja iltapäivällä viedään takaisin kotiin.
Ryhmään mahtuu korkeintaan 10 asiakasta päivässä. Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä tarjoamalla virkistävä ja toiminnallinen päivä erilaisine palveluineen
yhdessä toisten kanssa.
Tehostetun lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista ja siellä annettavaa hoitoa. Tavoitteena on vanhuksen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen avulla sekä
omaisten tukeminen vanhusten hoitamisessa.
Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäisjaksot
ovat satunnaisia. Vuorohoidossa hoitojaksot toistuvat säännöllisesti,
jopa viikon välein. Vuorohoitoon ottamispäätöstä edeltää yleensä
hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen vanhuksen, vanhuksen läheisen, avohuollon työntekijöiden ja vanhainkodin työntekijöiden
kanssa.
Pitkäaikaishoito
Laitoshoito
Laitoshoito on tarkoitettu runsaasti perushoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville vanhuksille.

LISÄTIETOJA
Pentorinteen palveluista saatte lisätietoja sosiaalityöntekijältämme.
Tietoa vanhusten palveluista saa myös internetistä Kangasalan
kunnan kotisivuilta osoitteesta www.kangasala.fi
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