Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Seniora A w sercu maj
w Woli Czołnowskiej
Dom Seniora oferuje kompleksowy zestaw usług, który obejmuje między innymi:




















Pobyt w komfortowo wyposażonych i przytulnie urządzonych pokojach z łazienkami i
telewizją
Całodzienne wyżywienie oparte na domowej kuchni uwzględniające preferencje
Pensjonariuszy i indywidualne diety składające się z 5 posiłków i dodatkowy nocny
posiłek dla osób z cukrzycą
Dodatkowo napoje, kawa, herbata, przekąski między posiłkami
Całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunek
Pomoc w załatwieniu większości spraw prywatnych
Pranie i prasowanie odzieży osobistej
Zorganizowaną terapię zajęciową indywidualną i grupową, zajęcia manualne
Cykliczne spotkania tematyczne
Całodobową opiekę pielęgniarek
Opiekę lekarską
Opiekę duszpasterską
Organizację okolicznościowych uroczystości urodzinowych i imieninowych
Pokój dzienny z TV, biblioteką
Salę rehabilitacyjną
Taras letni
Brak ograniczeń czasowych wizyt bliskich w ciągu dnia
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
Udział w imprezach integracyjno-kulturalnych
Wyjścia do teatru

Warunki przyjęcia:
Aby zamieszkać w naszym Domu proponujemy:
- wykonać telefon do sekretariatu Domu Seniora w Woli Czołnowskiej tel. 81 865-00-73 ,
603-620-732 lub wysłać wiadomość na adres : kontakt@domseniorawola.pl, w celu
uzyskania wstępnych informacji
- umówić się na obejrzenie Domu i odwiedzić naszą placówkę
- złożyć dokumenty wymagane przy przyjęciu do Domu Seniora
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Domu Seniora
1. Wniosek o przyjęcie do Domu Seniora
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Seniora lub
karty leczenia szpitalnego
3. Lista leków przyjmowanych przez Pensjonariusza

4. Wykaz osób sprawujących opiekę faktyczną / przedstawicieli ustawowych Pensjonariusza
5. Informacje dodatkowe dotyczące Pensjonariusza
6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy
7. Decyzja ZUS/KRUS potwierdzająca ubezpieczenie zdrowotne
8. Posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
9. Jeżeli to możliwe to aktualne wyniki badań: Ob, morfologia, poziom cukru, badanie
ogólne moczu, Rtg klatki piersiowej (wykonany w ciągu ostatniego roku), HCV, HBS
Wypełnione dokumenty można:
- złożyć lub przesyłać w formie papierowej na adres 24-105 Baranów Wola Czołnowska 64
- przesłać w formie elektronicznej na adres: kontakt@domseniorawola.pl
Rzeczy osobiste wymagane przy przyjęciu do Domu Seniora
1. Zestaw toaletowy: przybory do higieny jamy ustnej (szczoteczka i pasta do zębów,
naczynie do protez i środek do czyszczenia protez), gąbka, ręczniki ( tym kąpielowy), mydło,
szampon, przybory do golenia, przybory do paznokci
2. Pantofle (obuwie powinno być stabilne), klapki kąpielowe pod prysznic
3. Piżama, koszula nocna, szlafrok
4. Ubiór sportowy typu dres
5.Ubrania, książki, rzeczy osobiste, pamiątki
Dokumenty i rzeczy osobiste wymagane przy przyjęciu do
Domu Seniora– pobierz wykaz z strony: www.domseniorawola.pl

