
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Kotikunta:

Yhteyshenkilön tiedot
Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Mitä asioita osaan hyvin ja missä olen erityisen taitava?

Arkielämän taidot ja itsestä huolehtiminen

      Itsenäisesti         Ohjatusti         Avustetusti

Henkilötietolomake
Tilapäinen asuminen
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Päivittäisen huolenpidon tarve
mm. perushoito, hygienia, avustaminen ja valvonta

Päiväsaikaan:

Yöaikaan:

Päivittäinen tuen tarve 
mm. kommunikointi, käyttäytyminen, liikuntakyky ja apuvälineiden käyttö
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Erityistä huomioitavaa
      Minulla on lääkitys

            Huolehdin lääkkeistä itse

            Henkilökunta huolehtii lääkkeistä

Lääkelista

      Minulla on epilepsia

Kuinka usein kohtauksia esiintyy?

Kun minulla on epilepsiakohtaus, miten tilanteessa tulee toimia?

      

      Käytän pyörätuolia

      Käytän muuta liikkumisen apuvälinettä. Mitä?

      Minun on vältettävä fyysistä rasitusta vammani tai sairauteni takia

      Minulla on diagnoosi. Mikä?

Henkilötietolomake
Tilapäinen asuminen
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Ruokavalio ja allergiat
      Ei allergioita              Vähälaktoosinen ruoka
      Laktoositon ruoka  Täysin maidoton ruoka
      Keliakia    Diabeetikon ruoka
      Kasvisruoka   Vähärasvainen ruoka
      Puriinirajoitettu ruoka  Soseutettu ruoka
     

      Muu ruokavalio. Mikä?

      Muu ruoka‐aineallegia. Mikä?

      Lääkeaineallergia. Mikä?
      

      Muu allergia tai yliherkkyys. Mikä?

Ruokailussa huomioitavaa

Muuta mitä Elma-Kodissa olisi hyvä tietää minusta
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