Od połowy października 2014 r.

w Łaziskach Górnych
przy ul. Staszica 4

otwieramy po remoncie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Przyjmujemy także poza
umową z Narodowym
Funduszem Zdrowia

Zapewniamy osobom niesamodzielnym
i seniorom całodobową opiekę medyczną.
Głównym przesłaniem w codziennej pracy personelu ZPO
jest poszanowanie godności i zadowolenie podopiecznych,
przeciwdziałanie ich samotności i izolacji.

W trosce o jakość pobytu dostosowaliśmy obiekt do specyficznych potrzeb
podopiecznych. Nowoczesne rozwiązania pozwolą im pozostać w dużej mierze
niezależnymi, ale gdy zajdzie potrzeba, zawsze mogą liczyć na fachową
pomoc personelu.
Do dyspozycji podopiecznych oddajemy, jedno-, dwu- lub trzyosobowe pokoje
umeblowane i wyposażone w specjalistyczne łóżka oraz system przywoławczy,
z węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niesamodzielnych.
Podczas pobytu zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarek i wykwalifikowanych
opiekunek, a w razie potrzeby opiekę lekarską. Gwarantujemy całodobową
diagnostykę i konsultacje w naszym Szpitalu Powiatowym w Mikołowie.
Gwarantujemy podopiecznym nie tylko opiekę i pielęgnację w godnych warunkach
bytowych, ale także poczucie bezpieczeństwa, wsparcie psychologa i możliwość
uczestniczenia w terapiach usprawniających i relaksacyjnych.
Ponadto, aby podtrzymać ogólną sprawność fizyczną, a także umożliwić wykonywanie
czynności wokół siebie, czyli tzw. samoobsługę czy podnieść poziom samodzielnego
funkcjonowania – prowadzone będą przez terapeutów zajęcia rehabilitacyjne i zabiegi
dostosowane do potrzeb podopiecznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych prowadzony
przez Centrum Zdrowia w Mikołowie zapewnia:
♥ p obyty stałe i czasowe
♥ całodzienną opiekę pielęgniarską przez
personel z wieloletnim doświadczeniem
w opiece nad pacjentem niesamodzielnym
♥ zabiegi rehabilitacyjne
♥ terapię zajęciową
♥ trening przeciwupadkowy

♥ p okoje 1-, 2- lub 3-łóżkowe z węzłem
sanitarnym dostosowanym do osób
niesamodzielnych
♥w
 yżywienie w postaci 5 posiłków dziennie
zgodnie z zaleceniami dietetyka
♥ p okój do spotkań z rodziną
♥ dostęp do kaplicy

Wymaganymi dokumentami do przyjęcia
podopiecznego do ZPO (poza umową z NFZ)
jest zaświadczenie lekarskie i podpisanie umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać:

♥ osobiście – sekretariat Centrum Zdrowia w Mikołowie,
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
♥ pod nr telefonu 32 325 76 35
♥ na stronie: www.szpital-mikolow.com.pl

Serdecznmiey!
zaprasza

