Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus
Intervall- hooldusteenus on eakatele ja puuetega klientidele suunatud teenus, kes ei tule
igapäevaeluga iseseisvalt toime ning vajavad turvalist ja kontrollitud keskkonda ajal, mil tema
lähedased ei saa erinevatel põhjustel tema eest lühiajaliselt hoolitseda.
Intervall- hooldusteenus on ajaliselt piiratud ööpäevaringne üldhooldusteenus, mida SA
Hiiumaa Haigla osutab tervishoiuteenustest vabade voodikohtade olemasolul. Teenus sobib
hästi klientidele, kelle lähedased plaanivad sõita reisile või viibivad kodust eemal puhkusel.
Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes
tingimustes iseseisvalt toime tulla. Iseseisvalt liikuvatele dementsetele patsientidele ei ole
haigla ruumid kohandatud, mistõttu neid turvalisuse huvides intervall-hooldusteenusele ei
võeta.
Teenuse osutamisel tagab SA Hiiumaa Haigla kliendile ööpäevaringse järelevalve ning
hoolduse vastavalt tema tervislikule seisundile ning vajadusel õendusteenuse.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadusele ning kestab 2-21 päeva. Pikem viibimine
intervall-hooldusteenusel eraldi kokkuleppel.
Teenuse hind on 23 eurot ööpäevas. Juhul, kui teenuse saaja vajab mähkmeid, siis lisandub
tasu 2 eurot ööpäevas. Teenuse hinnas sisalduvad käsimüügiravimid, hooldusvahendid ja
toitlustamine kolm korda päevas.
Teenuse eest tasub teenuse saaja lepingu alusel.
Intervallhoolduse lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
 Kliendi isikut tõendav dokument.
 Kliendi seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument.
 Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta ja raviarsti väljavõte
haigusloost.

SA HIIUMAA HAIGLA
INTERVALL- HOOLDUSTEENUSE PATSIENDI NÕUSOLEK-TEAVITUSLEHT
Vastavalt SA Hiiumaa Haigla juhatuse liikme käskkirjale 26.09.2016 nr 6-p on kehtestatud
intervall- hooldusteenuse ööpäeva maksumuseks 23 (kakskümmend kolm) eurot.
Tasuda on võimalik sularahas, kaardimaksega või ülekandega.
Sularahas saab maksta polikliiniku registratuuris ja raamatupidamises.
Kaardimaksega saab tasuda polikliiniku registratuuris.
Vastavalt soovile on võimalik tasuda haigla poolt esitatud arve alusel ettemaksuna, 10 päeva
kaupa või pärast intervall- hooldusteenuse lõppemist.
Soovin tasuda:

[

]

10 päeva kaupa,

[

]

ettemaksuna teatava perioodi eest (tasaarveldusega raviperioodi lõpus) või

[

]

pärast intervall- hooldusteenuse lõppemist.

Intervall- hooldusteenusel viibimise periood
(perioodi alguse ja lõpu kuupäevad)

Käesolevaga, mina:
patsient/ patsiendi esindaja
(nimi, isikukood)

(aadress, kontakttelefon)

kinnitan, et olen tutvunud intervall- hooldusteenuse tingimustega ning olen nõus tasuma
patsient

(patsiendi nimi)

iga intervall- hooldusteenuse päeva eest 23 (kakskümmend kolm) eurot.

(kuupäev)

(allkiri)

