KUKKIAKODON LYHYTAIKAISHOITO

Vohlisaarentie 1, 36760 Luopioinen

Kukkiakoto on 30 paikkainen yksikkö, joka tarjoaa tehostettua
palveluasumista sekä lyhytaikaishoitoa. Kukkiakodossa on kaksi
osastoa, Tyynelä ja Sointula. Kukkiakodossa asiakkaille tarjotaan
turvallista ja virkkeellistä hoivaa kodinomaisessa ympäristössä.
Yksikkö toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää vanhushuoltoa.
Kukkiakoto sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä
Kukkiajärven rannalla Luopioisissa 44 kilometriä Kangasalan
keskustasta.
Kukkiakodossa on yhden ja kahden
hengen huoneita.
Lisäksi asiakkaiden käytössä on myös
ruokailutila, olohuone sekä sauna.
Lyhytaikaishoitoon haetaan
täyttämällä hakemus.
Hakemuksen saa Kangasalan kaupungin internetsivuilta osoitteesta: https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/tukea-ja-apuakotiin/lyhytaikaishoito/
Paperisen hakemuksen saa asiakasohjauksesta, vanhustyön
sosiaalityöntekijältä tai lyhytaikaishoidon ohjaajalta.
Kukkiakodon toimintaan kuuluu kuntoutusta ja viriketoimintaa
sekä esiintyjien vierailuja.
Osastoilla työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Fysioterapeutti ja kulttuuriohjaaja ovat paikalla kerran viikossa.
Omalääkäri vastaa lyhytaikaishoidossa olevan asiakkaan
terveyden- ja sairaanhoidosta. Lääkäri käy Kukkiakodossa kerran
viikossa. Hän hoitaa jaksolla vain akuuttia hoitoa vaativat asiat.
Laboratoriossa käydään kotoa käsin.

MITÄ MUKAAN KUKKIAKOTOON
 lääkkeet (myös tarvittavana otettavat sekä
lääkevoiteet ja inhaloitavat lääkkeet)
 ajan tasalla oleva lääkelista. Mikäli käytössä on
dosetti, tulee sen takana 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, hammasharja,
hammastahna, perusvoide, partakone)
 omia tarpeellisiksi katsottuja pikkutavaroita
 riittävä määrä omalla nimellä
merkattuja vaihtovaatteita
(osastolla ei ole mahdollisuutta pestä pyykkiä)

Mukaan ei ole syytä ottaa arvoesineitä eikä suuria summia rahaa. Toivoisimme, että mukaan varataan 50 euroa mahdollisia
Kela-taksimatkoja varten. Kangasalan kaupunki ei vastaa kadonneista tavaroista tai rahoista.
Toivomme, että käytännölliset ulkoiluvaatteet olisivat mukana.

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

Yhteystiedot
vs. Lyhytaikaishoidon ohjaaja
Ruusu Rantanen
(jaksojen sopiminen)
puh. 040 133 6571
Sointula
Hoitajat 050 315 2789
Tyynelä
Hoitajat 040 587 4551
Osastonhoitaja
Taija Heletoja
puh. 050 315 2788
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä
Salla Laiho
puh. 050 550 9742
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