Dom Spokojnej Starości ,,Nad Strumykiem'' w ramach pobytu komercyjnego świadczy ciągłą, kompleksową opiekę
zdrowotną nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. Przewiduje
dobowy, tymczasowy lub stały charakter pobytu podopiecznych.
W zakres świadczeń wchodzi:
• Opieka lekarska: lekarz internista, geriatra, psycholog, a także inni lekarze o różnej specjalizacji z Przychodni
Północ (niezadeklarowanych mieszkańców w Przychodni Północ - wizyty lekarza POZ będą odpłatne)
• Całodobowa opieka przez wyszkolony personel.
• Opieka pielęgniarska oraz opiekuńcza.
• Badania diagnostyczne w podstawowym zakresie( morfologia, badanie moczu, itp.)
• Terapia zajęciowa
• Dietetyk
• Wyżywienie 4 posiłków dziennie
• Opieka duszpasterska
• Organizowanie zajęć oraz wyjść kulturalno- edukacyjnych
REHABILITACJA:
• Rehabilitacja ogólna grupowa
• Rehabilitacja domowa na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym ( wymagana pełna
dokumentacja dotycząca stanów chorobowych)`
• Rehabilitacja indywidualna dodatkowa po 45 minut:
- pobyt do 10 dni roboczych - 1 zabieg
- powyżej 10 dni roboczych - 2 zabiegi
• Rehabilitacja indywidualna dodatkowa po 45 min.(w zależności od stanów chorobowych)
- pobyt w pierwszym miesiącu pobytu (pok. dwuosobowy - 4 zabiegi )
- pobyt w pierwszym miesiącu pobytu (pok. jednoosobowym – 5 zabiegów)
Cennik:
• Pobyt dobowy do 14 dni w pokoju dwuosobowym 270 zł/za os. dzień
• Pobyt dobowy od 14-29 dni w pokoju dwuosobowym 260 zł/ za os. dzień
• Pobyt dobowy do 14 dni w pokoju jednoosobowym 300 zł/ za os. dzień
• Pobyt dobowy od 14-29 dni w pokoju jednoosobowym 290 zł/ za os. dzień
Pobyt miesięczny:
• Pobyt miesięczny w pokoju dwuosobowym 5000 zł
• Pobyt miesięczny w pokoju jednoosobowym 6000 zł
Dodatkowe opłaty:
• Opłata wpisowa w wysokości 200 zł
• W przypadku zgonu Mieszkańca w Domu Seniora Nad Strumykiem opłata zryczałtowana w wysokości 700 zł dezynfekcja pomieszczenia.
Dodatkowe usługi :
• Dodatkowa rehabilitacja indywidualna jedna sesja 45 min w wysokości 80 zł
• Dodatkowa rehabilitacja indywidualna za miesiąc (3 razy w tygodniu po 45 min )w wysokości 800 zł
• Usługi prania odzieży do 14 dni pobytu opłata zryczałtowana w wysokości 150 zł.
• Powyżej 14 dni pobytu opłata zryczałtowana na pranie w wysokości 300 zł/miesiąc
• Organizacja transportu medycznego do innych placówek niż Przychodnia Północ płatny według taryfy transportu.

W sytuacji braku szczepienie na wirusa
zamieszkaniem w Domu Seniora.

COVID-19, wymagany test na COVID - 19 - 2 dni przed

