GHIDUL BENEFICIARULUI - CĂMINUL DE BĂTRÂNI
PRIVAT “BRIZA MĂRII”
CUPRINS
1) SERVICII GENERALE
2) SERVICII MEDICALE
3) SERVICII OPȚIONALE
4) DOTĂRI
5) TARIFE

1) SERVICII GENERALE


îngrijire de specialitate pentru persoane vârstnice sau în incapacitatea de a se îngriji
singure;



întreținere și menaj zilnic;



supraveghere și asistență medicală 24h/24;



consult medical periodic;



administrare tratament medicamentos aferent fiecărei persoane, în funcție de
afecțiuni (prescris de medicul de familie);



meniu zilnic de 3 mese + 1 supliment sau meniu special, adaptat în funcție de
indicațiile medicului;



asistarea și ajutarea în timpul servirii mesei și în activitățile zilnice individuale;



activități socio-culturale și terapie ocupațională;
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cazare în camere cu 2 sau 3 paturi, climatizare, televizor;



ieșiri periodice la malul mării;



organizarea de mese festive de Crăciun și Paște;



acces la telefon.

2) SERVICII MEDICALE


Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură + respirație;



Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA;



Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun;



Administrarea medicamentelor intramuscular / subcutanat / intradermic / oral;



Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;



Recoltarea produselor biologice;



Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavi cu
tulburări de deglutiție;



Clismă cu scop evacuator;



Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor
inferioare / escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicații medicamentoase,
utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor;



Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: schimbarea poziției,
tapotaj, fizioterapie respiratorie;



Îngrijirea plăgilor simple / suprimarea firelor;



Îngrijirea plăgilor suprainfectate (după decapajul specialistului);



Îngrijirea escarelor multiple;
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Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbția urinei

3) SERVICII OPȚIONALE







Consultații medicale de specialitate, la cerere: medic dermatolog, neurolog, psihiatru;
Analize medicale periodice;
Medicația necesară;
Scutece;
Serviciu ambulanță;
Alte servicii la cerere.

4) DOTĂRI
Căminul de bătrâni “Briza Mării” dispune de 14 camere: 4 camere de 3 locuri și 10
camere de 2 locuri. Fiecare cameră are dimensiuni cuprinse între 19 și 25 de metri pătrați.
Batrânii pot alege între camere cu 2 sau 3 paturi.
Toate camerele dispun de următoarele dotări:






baie proprie;
TV;
aer condiționat;
balcon;
paturi de o persoană.

5) TARIFE
Tarifele caminului variază în funcție de pachetul de servicii de bază ales. Pentru servicii
opționale alese în funcție de starea de sănătate a bătrânului se percepe un tarif
suplimentar.
Tarifele sunt comunicate la cerere fiecărui solicitant de servicii în parte, fiind
personalizate în funcție de nevoile specifice ale fiecărei persoane care urmează să
beneficieze de serviciile noastre.
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