Wykaz podstawowego pakietu usług świadczonych w SeniorPlus
1. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNE
Całodobowa opieka pielęgniarska i opiekuńcza obejmuje:
1. Utrzymanie higieny osobistej
•

toaleta całego ciała w łóżku - co najmniej 1 raz dziennie,

•

kąpiel - co najmniej 2 razy w tygodniu,

•

mycie włosów - co najmniej 1 raz w tygodniu,

•

toaleta jamy ustnej – 2 razy dziennie,

•

golenie zarostu - co drugi dzień i na życzenie,

•

pielęgnacja paznokci - co 1-2 tygodnie,

•

zmiana pieluchomajtek,

•

pielęgnacja przeciwodleżynowa,

•

zmiana pościeli – co dwa tygodnie lub częściej w razie potrzeby.

2. Pomoc przy poruszaniu się pacjenta, w przypadku problemów z samodzielnym
poruszaniem się oraz potrzebą stosowania chodzika lub wózka inwalidzkiego.
3. Wyżywienie - pomoc przy przyjmowaniu posiłków lub karmienie - przy każdym
posiłku – wg potrzeb.
4. Wizyta pielęgniarki lub opiekuna medycznego 6 razy na dobę. W razie potrzeby
Pensjonariusz ma możliwość wezwania osoby z personelu medycznego za pomocą
systemu przywoławczego.
2. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
Pensjonariusze będą objęci opieką lekarską świadczoną przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej co najmniej raz w tygodniu, a w razie potrzeby częściej.
Ponadto personel ośrodka będzie pomagał przy zakupie leków i innych środków
medycznych. Konsultacje lekarzy pozostałych specjalności dostępne w ramach
powszechnego ubezpieczenia lub odpłatnie.

3. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE
Codzienne

grupowe

zajęcia

rehabilitacyjne

w

celu

utrzymania

sprawności

funkcjonalnej. Pozostałe zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub
rehabilitanta

realizowane

będą

odpłatnie.

Dla

Mieszkańców

apartamentów

o podwyższonym standardzie rehabilitacja jest w cenie pobytu.
4. ŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
Terapia

zajęciowa,

zajęcia

aktywizujące

adekwatne

do

potrzeb

i możliwości Pensjonariuszy.
5. WYŻYWIENIE
Standardowo zapewniamy 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja. Całodobowo zapewniamy dostęp do przekąsek i napojów. W
razie indywidualnych potrzeb dietetycznych będą realizowane diety specjalistyczne.
6. INNE USŁUGI
Zapewniamy Pensjonariuszom dostęp do biblioteki, ogrodu przystosowanego do
poruszania się osobom z ograniczoną sprawnością funkcjonalną, trzech pokoi
dziennych, gabinetu fryzjersko – kosmetycznego oraz kaplicy.
Powyższe usługi to standard opieki w SeniorPlus, stanowiąc podstawę naszego
systemu opieki nad Pensjonariuszami. Niemniej w trakcie funkcjonowania mogą
pojawić się dodatkowe, nie ujęte w powyższym zestawieniu potrzeby Mieszkańców.
Dołożymy wszelkich starań by spełnić oczekiwania i dodatkowe potrzeby naszych
Podopiecznych.

Przez trzy pierwsze lata od momentu zamieszkania w SeniorPlus dla Mieszkańców
apartamentów jedno- i dwuosobowych przewidujemy coroczną obniżkę kosztu
pobytu o 100 zł na osobę.

