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Pentorinne tarjoaa ikääntyville yksilöllistä ja kodinomaista hoivan ja hyvinvoinnin
palveluja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta, tasa-arvoa ja kumppanuutta.
Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakaslähtöisyydessä ja omatoimi-
suuden sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Pentorinteessä on yhden tai kahden hengen huoneita. Lisäksi on myös ruokailuti-
la ja olohuone.

Ruokailuajat:

· klo 08.00 aamupala

· klo 12.00 lounas

· klo 14.00 päiväkahvi

· klo 16.00 päivällinen

· klo 18.30 Iltapala

Välipalaa on saatavissa tarvittaessa.

Intervallijaksot ovat yleensä viikon tai muun sovitun ajan mittaisia. Lyhytaikaishoi-
toa haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa tulostettua tästä linkistä
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/08/Lyhytaikaishoitohakemus.pdf.

Paperisen hakemuksen saa asiakasohjauksesta, vanhustyön sosiaalityöntekijältä,
Pentorinteen osastonhoitajalta tai lyhytaikaishoidon ohjaajilta.

Pentorinteen toimintaan kuuluu kuntoutusta ja viriketoimintaa sekä esiintyjien vie-
railuja.

Pentorinteen osastoilla työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia, fysioterapeutti
on paikalla keskiviikkoisin.

Omalääkäri vastaa lyhytaikaishoidossa olevan asiakkaan terveyden- ja sairaan-
hoidosta. Pentorinteessä käy lääkäri kerran viikossa. Lääkäri hoitaa jaksolla vain
akuuttia hoitoa vaativat asiat.



MITÄ MUKAAN
· lääkkeet (myös tarvittavana otettavat sekä lääkevoiteet ja inhaloi-

tavat lääkkeet)

· ajan tasalla oleva lääkelista. Mikäli käytössä on dosetti, tulee sen ta-
kana olla merkittynä siihen jaetut lääkkeet ja vitamiinit

· vaipat, mikäli asiakkaalla käytössä

· henkilökohtaiset apuvälineet, kuten silmälasit, kuulokoje, kävelytuet
ym.

· turvalliset sisäjalkineet

· hygieniatarvikkeet (esim. shampoo, suihkusaippua, pesusieni, ham-
masharja, hammastahna, perusvoide, partakone)

· omia tarpeellisiksi katsottuja pikkutavaroita

· parturi- ja jalkahoidosta mahdollisuus saada lasku

(tilataan tarvittaessa)

· riittävä määrä omalla nimellä merkattuja vaihtovaatteita

Mukaan ei ole syytä ottaa arvoesineitä eikä suuria summia rahaa (enintään 50
euroa). Kangasalan kaupunki ei vastaa kadonneista tavaroista tai rahoista.

Toivomme, että käytännölliset ulkoiluvaatteet olisivat mukana.

Tarvittaessa pesemme asiakkaiden vaatteita osastolla.

KULKEMINEN

Matkat lyhytaikaishoitojaksolle ja kotiin jaksolta ovat asiakkaalle omakustantei-
sia, eikä niistä ole mahdollista saada Kela-korvausta. Matkoihin voi myös käyttää
sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos asiak-
kaalle sellainen on myönnetty.

Lyhytaikaishoidon aikana toteutuviin mahdollisiin sairaanhoitoon liittyviin matkoi-
hin on oikeus saada Kela-korvaus. Matkoja varten on varattava 50 euroa.



Yhteistyöterveisin,

Pentorinteen vanhainkoti

Puh. 040 133 6571 lyhytaikaishoidon ohjaajat Virpi ja Ruusu

(jaksojen sopiminen)

Puh. 0400 474 859  hoitajat

Puh. 050 911 1445 osastonhoitaja Marjut Hietanen

Puh. 050 550 9742 vanhustyön sosiaalityöntekijä

Kaikissa ikääntyvien asioihin liittyvässä voit kysyä neuvoa myös maakunnallisesta
Ikäihmisten neuvontapuhelimesta.

IKÄNEUVO

Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949
Ikäneuvo on Pirkanmaan 14 kunnan yhteinen, uusi ikäihmisten neuvontapuhelin, josta saat
apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin.

Soita numeroon 040 733 3949 niin etsitään yhdessä sinulle tai läheisellesi sopivia ratkaisuja.

Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.00
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