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LYHYTAIKAISHOITOA PALVELUKESKUS ILOLANSALOSSA
Palvelukeskus Ilolansalossa on tarjolla luvanvaraisena sosiaali- ja terveyspalveluna lyhytaikaishoitoa palvelutalossa sekä palvelukodissa.

ILOLANSALON TUIKKU JA LOISTO
Ilolansalon Tuikku ja Loisto on tarkoitettu erityisesti muistisairaalle henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaishoitoa turvallisessa hoitopaikassa omaishoitajan vapaan ajaksi, kotiutuessaan sairaalasta tai muusta syystä. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Tarjoamme kalustetun huoneen,
jossa on liinavaatteet sekä palvelukotimme muut yhteiset oleskelutilat asukkaan käyttöön. Hoitojaksoon kuuluvasta henkilökohtaisesta avusta sekä tukipalveluista (sauna, pyykki, asiointi,
virkistys) ja fysioterapiasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Täysihoito sisältää aamiaisen,
lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Lääkkeet ja
henkilökohtaiset hygieniatuotteet eivät sisälly hoitopäivän hintaan.

EEROLA & LYHTY
Eerola ja Lyhty ovat kahdelle asukkaalle tarkoitettuja soluasuntoja Ilolansalo I palvelutalossa. Molemmille asukkaille on oma huone sekä yhteinen
olohuone, jossa keittotila sekä wc/kylpyhuone. Huoneissa on peruskalustus ja liinavaatteet. Viikkosiivous, vesi ja sähkö kuuluvat vuokraan.
Asunnossa voi turvallisissa olosuhteissa harjoitella omatoimista asumista
ja kuntoutua pitkän sairaalajakson jälkeen tai olla hyvässä hoidossa omaishoitajan vapaan aikana. Palvelut lyhytaikaisasumisessa tuottaa SALVAn
henkilökunta.
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Henkilökuntamme noudattaa kuntouttavaa työtapaa ja asukas voi osallistua kuntonsa mukaan päivittäisiin toimintoihin palvelukodissa tai palvelukeskuksen puolella.
Tavoitteena on tarjota asukkaalle kodinomainen, kuntouttava sekä turvallinen lyhytaikaisasuminen hyvässä hoidossa.
Toimimme omavalvontasuunnitelmamme mukaan yhdessä asiakkaan
kanssa sovittua hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa noudattaen.
Hoitojakson pituudesta sovitaan palvelusopimuksessa, joka tehdään hoitojakson alussa. Hoitojaksoon kuuluvasta henkilökohtaisesta avusta sekä
tarvittavista tukipalveluista (ateriat, sauna, pyykki, asiointi ja virkistys
maksu erillisen hinnaston mukaan) ja fysioterapiasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Hoitovuorokauden hinta Tuikussa ja Loistossa
156,80 €/vrk
sisältää tarpeellisen hoidon/huolenpidon sekä lääkehoidon*:
tukipalvelut (sauna, pyykki, asiointi, virkistys)
liinavaatteet
ateria/täysihoito aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala
+ tarvittaessa muut välipalat – ei ravintolisät
+ fysioterapeutin hoito tai muut palvelut laskutetaan erikseen
*lääkkeet eivät sisälly hoitopäivähintaan
Hoitovuorokausi Ilolansalon asukkaalle

130 €/vrk

Osa-aikahoito/yöhoito Ilolansalon asukkaalle

50 €/krt
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Hoidon hinta Eerolassa ja Lyhdyssä
Asuminen määräajan
3 - 15 vrk
72 €/ vrk, sis. perus- ja turvapalvelun
lisävuorokaudet 50 €/vrk
+ sovitut kotihoito-, kuntoutus- ja tukipalvelut (ateriat, pyykki,
sauna ym.)
******************************************
Asuminen toistaiseksi
vuokra
432,50 €/kk (puolet asunnosta)
vuokra
865 €/kk (koko asunto)
+ perus- ja turvapalvelu 230 €/asukas/kk (sisältö
palveluesitehinnastossa)
+ sovitut kotihoito-, kuntoutus- ja tukipalvelut (ateriat, pyykki,
sauna ym.)

PALAUTE
Haluamme parantaa palveluamme jatkuvasti ja toivommekin sitä varten
palautetta. Palautetta voi antaa sähköpostilla, suullisesti tai jättämällä viestin Palvelukeskus Ilolansalon Infon palautelaatikkoon. Palautteet käsitellään Risut ja ruusut -palautejärjestelmämme mukaisesti.
Harri Harberg

Anne Juntti

Sosiaaliasiamies
Salon kaupunki
02 778 3601
harri.harberg@salo.fi

Johtaja
Ilolansalo
044 721 3350
anne.juntti@salva.fi

Laadukasta hoitoa vuodesta 2002 Sosiaali- ja terveydenhuollon luvilla, AVIn ja Valviran sekä Salon kaupungin valvonnassa.
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