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TEAVIK

Hoolekandekeskuse tasulised teenused
Kehtivad alates 01.07.2019
Teenused
Hooldusteenus I (ööpäev)
Hooldusteenus II (ööpäev)
Hooldusteenus III (ööpäev)
Erakorraline hooldusteenus (ööpäev)
Päevahoiuteenus
Tunnistasuline päevahoiuteenus
Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus (ööpäev)
Hooldusvoodi hoiuteenus (ööpäev)
Hooldusteenus V (psühhilise erivajadusega inimestele)

Hind eurodes
25
27
30
30
15
5
27
7
40;50;60

TEENUSTE KIRJELDUSED
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on alaline hooldamine eakatele ja puudega
isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik
tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Hooldusteenus I
Teenus on suunatud dementsusega inimestele, mäluhäiretega isikutele ja eakatele, kes
liiguvad iseseisvalt.
Isik ei vaja hoolduseks abivahendeid. Klient saab iseseisvalt hakkama söömise ning põhiliste
hügieenitoimingutega. Enesehooldus on iseseisev, vajadusel püksmähkmed.
Teenus sisaldab majutuskulusid, toitlustamist 4 korda päevas, hooldustoimingute ja
toimetuleku toetamise ja õe/arsti konsultatsiooni võimalust (ravimine manustamine). Samuti
on teenuse hinnas kõik hooldus- ja abivahendid. Ravimid kuuluvad tasumisele isikupõhiselt
koostatud arve alusel.
Hooldusteenus II
Teenus on suunatud dementsusega inimestele, mäluhäiretega isikutele ja eakatele, kes vajavad
pidevat hooldust ja järelevalvet.
Isik vajab hoolduseks abivahendeid (mähkmed 3x ööpäevas, vajadusel sagedamini) ja abi
hügieenitoimingute sooritamisel ning söömisel/joomisel. Liikumisel abivahendi kasutamine ja
saatja olemasolu.
Voodihaige kliendi hooldamine: toitmine ja hügieenitoimingute teostamine. Lamatiste
ennetamine, asendivahetuste teostamine.
Teenus sisaldab majutuskulusid, toitlustamist 4 korda päevas ja õe/arsti konsultatsiooni
võimalust (ravimite manustamine, sidumine) ning perearsti konsultatsiooni võimalust. Samuti
on teenuse hinnas kõik hooldus- ja abivahendid. Ravimid kuuluvad tasumisele isikupõhiselt
koostatud arve alusel.
Hooldusteenus III
Teenus on suunatud dementsusega inimestele, mäluhäiretega isikutele ja eakatele, kes vajavad
ööpäevaringset hooldust ja suuremal määral järelevalvet.

Voodihaige kliendi hooldamine: toitmine ja hügieenitoimingute teostamine. Lamatiste
ennetamine, asendivahetuse teostamine.
Isik vajab hoolduseks eriotstarbelisi hooldusvahendeid, meditsiiniseadmeid (kateetrid, sondid,
hapnik jne.), spetsiaalseid toitesegusid jne.
Dementsusega inimese hooldamine- teenuse osutamine toimub eriväljaõppega personali poolt
ja teenuse osutamiseks on tagatud neile turvaline keskkond ning ööpäevaringne järelevalve.
Teenus sisaldab majutuskulusid, toitlustamist 4 korda päevas ja õe/arsti konsultatsiooni
võimalust (ravimite manustamine, sidumine) ning perearsti konsultatsiooni võimalust. Samuti
on teenuse hinnas kõik hooldus- ja abivahendid. Ravimid kuuluvad tasumisele isikupõhiselt
koostatud arve alusel.
Erakorraline hooldusteenus
Teenus on suunatud inimestele, kes vajavad erinevatel põhjustel kiiresti hoolduskohta peale
haigla aktiivravi lõppemist. Teenust on võimalik osutada vaba voodikoha olemasolul
sotsiaalhoolekande osakonnas.
Sihtgruppi kuuluvad ravikindlustuseta isikud, erakorralise meditsiini osakonnast saadetud
patsiendid, kes ei vaja hospitaliseerimist, kuid kellel ei ole võimalik koju minna (saabunud
näiteks kiirabiga öisel ajal).
Tegemist on lühiajalise teenusega, mille kestus on maksimaalselt kaks päeva. Hind sisaldab
majutus, toitlustust, hooldusvahendid (vajadusel).
Päevahoiuteenus; tunnitasuline päevahoiuteenus
Teenus on suunatud dementsusega ja mäluhäiretega isikutele, kes vajavad pidevat järelevalvet
ning arendavaid tegevusi päevasel ajal.
Dementsusega eakate päevahoid soodustab eakate inimeste kodus elamist, võimaldab tema
lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust.
Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti (E-R) päevane hooldus (kell 7.00 –
19.00). Lisaks päevasele hooldusele pakutakse ka arendavaid tegevusi, mälutreeninguid,
tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks.
Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse
seisundi hindamisest ja eaka ning lähedaste soovist.
Hinnas sisalduvad toitlustamine 3 korda päevas ning tegevusjuhendaja poolt isiku kaasamist
erinevatesse võimetekohastesse tegevustesse.
Lisatasu eest hooldusvahendid, päevased ravimid ning voodikoht. Lisatasu sõltub
kasutatavatest ravimite hinnast (kui kliendil ei ole enda ravimeid kaasas), hooldusvahendite
hulgast (nt püksmähkmed, vahetusriided jmt) ja voodi kasutamisest.
Tunnitasulise päevahoiuteenuse osutamisega lepitakse kokku kindel tundide arv, millal klient
viibib osakonnas, ning toitlustamise vajadus.
Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus
Teenus on suunatud klientidele, kes ei tule igapäevaeluga iseseisvalt toime ning vajavad
turvalist ja kontrollitud keskkonda ajal, mil tema lähedased ei saa erinevatel põhjustel tema
eest lühiajaliselt hoolitseda.
Sobib hästi klientidele, kelle lähedased plaanivad sõita reisile, puhkusele või viibivad kodust
eemal perioodiliselt.
Kliendile on tagatud ööpäevaringne järelevalve ning hooldus ja erinevad tegevused vastavalt
tema tervislikule seisundile. Teenus kestab 2-14 päeva või vastavalt individuaalsele lepingule.
Teenuse hinnas sisalduvad majutuskulud, hooldus- ja abivahendid ja toitlustamine 4 korda
päevas. Ravimid kuuluvad tasumisele isikupõhiselt koostatud arve alusel.
Hooldusvoodi hoiuteenus
Hoolduskoha reserveering osakonnast ajutiselt lahkunud patsiendile (nt koduskäimised,
haiglaravi jne).
Kohamaksumus sisaldab järgmiste toimingute sooritamisega seotud kulusid:

1) majutamine kahe- või mitmekohalises toas;
2) toitlustamine neli korda päevas;
3) ööpäevaringne hooldamine;
4) isikliku pesu pesemine;
5) sotsiaalnõustamine ning abivahenditega seonduv nõustamine;
6) esmatasandi arstiabi korraldamine;
7) ravimite toomine apteegist ja perearsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;
8) võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
9) hooldusplaani koostamine
10) muude toimetulekut toetavate ja tagavate toimingute ja teenuste tagamine.
Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse.
Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Psühhilise erivajadusega inimestele
Tasuline erihooldusteenus on lühiajaline ning seda osutatakse vabade (halduslepingu järgi
veel täitmata) kohtade olemasolul vaid isikutele, kelle riiklik teenusele suunamine mingil
põhjusel viibib.
Tasulise erihooldusteenuse hind kujuneb vastavalt hindamistulemustele (kehtiv
rehabilitatsiooniplaan, epikriis psühhiaatrilt, eelneva asutuse iseloomustus ja meie
hindamisinstrumendi tulemused).
Hooldusteenus IV
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine
psüühilise erivajadusega isikutele, kes oma haigusest tulenevalt ei suuda iseseisvalt enese eest
hoolitsemisega toime tulla ning kes vajavad ööpäevaringselt tugevdatud järelevalvet,
suunamist ja juhendamist.
Teenus sisaldab lisaks järelevalvele ja võimetekohasele arendamisele igapäevast hooldamist,
toitlustamist neli korda päevas. Klientidele õpetatakse igapäevaseid toiminguid ning
võimalusel kaasatakse töösarnastesse tegevustesse. Vajadusel viiakse klientidega läbi
individuaalseid tegevusi (psühholoogi nõustamine). Teenuse hind sisaldab vajalikke hooldus-,
abi- ja arendavaid vahendeid. Ravimid kuuluvad tasumisele isikupõhiselt koostatud arve
alusel.
Teenuse hind sõltub isiku ohtlikkusest, tema järelevalve vajaduse suurusest ning lõhutud
asjade/vahendite/ruumide hinnast.

