ANEXA NR. 1
la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________

Servicii acordate persoanelorvârstniceîncentrelerezidențiale din cadrulDirecţieiGenerale
de AsistenţăSocialăşiProtecţiaCopilului Sector 6, înanul 2018, înfuncție de gradul de
dependențăstabilitînbazaHotărâriiGuvernuluinr. 886/2000
pentruaprobareaGrileinaționale de evaluare a nevoilorpersoanelorvârstnice

Gradul independent -I
1. Servicii de bază
- hrănire și hidratare
2. Servicii de suport
Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:
- igienizare camerǎ (pardosealǎ, pereţi, dulap, noptierǎ etc.)
-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea
closetului, curățarea chiuvetei
- curǎţare/igienizare lenjerie personalǎ
- schimbarea lenjeriei de pat
- distribuirea hranei și așezarea acesteia în veselă corespunzătoare pentru servirea
mesei,la sala de mese
- efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile
- menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii,
asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă
- curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului
- în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea
aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului
3.Servicii medicale specializate
Menţinerea/ameliorarea stǎrii de sănătate
-monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respirație, puls, tensiune
arterială, diureză, scaun, glicemie
- administrarea și asigurarea medicameției curente
- efectuarea periodică a analizelor medicale
- recoltare produse biologice
- alimentare (perfuzie)
- clismă, spălături
- îngrijire plăgi simple/ suprainfectate
- îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală
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- îngrijirea pacienților în fază terminală
- educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic
- legătura cu medicul de familie și medici specialiști
- observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei
îngrijite
4. Servicii de recuperare medicalǎ balneofizioterapie:
- gimnastică medicală
- deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston
- educarea mersului prin exerciții fizice
- masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare
- educație pentru sănătate
- servicii de fizioterapie
5. Servicii de salinoterapie
- salină artificială cu aerosoli
6. Servicii de evaluare și consiliere psihologică
- evaluare/reevaluare psihologicǎ ( aplicare teste/scale psihologice);
-consiliere psihologicǎ la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice
de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup – ocupaționale, artterapie, etc.);
- consiliere psihologică în situaţii de urgenţă;
- consiliere psihologică suportivă;
- consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;
- mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.
7. Servicii de evaluare și consiliere socială
- evaluarea/reevaluarea documentaţiei aferente gǎzduirii în centrul rezidenţial (oferirea de
informaţii la zi cu privire la actele necesare menţinerii în centrul rezidenţial )
- program socializare
- consiliere socială
- relaționarea cu autoritățile statului
-facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment,
organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul semidependent - S
1.Servicii de bază
Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:
- îmbǎiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală
- pieptănat
- tăiat unghii
- schimbare pampers
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- ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat
- sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)
- hrănire si hidratare
- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare
și/sau vasculare ale membrelor inferioare
2.Servicii de suport
Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:
- igienizare camerǎ (pardosealǎ, pereţi, dulap, noptierǎ etc.)
-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea
closetului, curățarea chiuvetei
- aranjare/depozitare; obiecte personale
- curǎţare/igienizare lenjerie personalǎ
- schimbarea lenjeriei de pat și corp
- ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului
- efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile
- menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii,
asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă
- curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului
- în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea
aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului
3.Servicii medicale specializate
Menţinerea/ameliorarea stǎrii de sănătate
-monitorizarea parametrilor fiziologici

( temperatură, respirație, puls, tensiune

arterială, diureză, scaun, glicemie
- administrarea și asigurarea medicameției curente
- efectuarea periodică a analizelor medicale
- recoltare produse biologice
- alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,
- clismă, spălături
- îngrijire plăgi simple/ suprainfectate
- îngrijire escare
- îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală
- schimbarea sondei vezicale
- îngrijirea pacienților în fază terminală
- educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic
- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare
și /sau vasculare ale membrelor inferioare
- legătura cu medicul de familie și medici specialiști
- observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei
îngrijite

4. Servicii de recuperare medicalǎ balneofizioterapie:
- gimnastică medicală
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- deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston
- educarea mersului prin exerciții fizice
- masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare
- educație pentru sănătate
- servicii de fizioterapie
- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare
și /sau vasculare ale membrelor inferioare

5. Servicii de salinoterapie
- salină artificială cu aerosoli
6. Servicii de evaluare si consiliere psihologică
- evaluare/reevaluare psihologicǎ ( aplicare teste/scale psihologice);
- consiliere psihologicǎ la solicitarea beneficiarului (aplicarea modalităților specifice de
consiliere/terapie; realizarea terapiei individuale/de grup – ocupaționale, artterapie, etc.);
- consiliere psihologică în situaţii de urgenţă;
- consiliere psihologică suportivă;
- consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;
- mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.
7. Servicii de evaluare si consiliere socială
- evaluarea/reevaluarea documentaţiei aferente gǎzduirii în centrul rezidenţial
(oferirea de informaţii la zi cu privire la actele necesare menţinerii în centrul
rezidenţial )
-program socializare
- consiliere socială
- relaționarea cu autoritățile statului
- facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și
divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul dependent -D
1.Servicii de bază
Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:
- îmbǎiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală)
- pieptănat
- tăiat unghii
- schimbare pampers
- ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat
- sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)
- hrănire si hidratare
- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare
și/sau vasculare ale membrelor inferioare
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2. Servicii de suport
Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:
- igienizare camerǎ (pardosealǎ, pereţi, dulap, noptierǎ etc.)
-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea
closetului, curățarea chiuvetei
- aranjare/depozitare; obiecte personale
- curǎţare/igienizare lenjerie personalǎ
- schimbarea lenjeriei de pat și corp
- ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului
- efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile
- menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii,
asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă
- curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului
- în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea
aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului
3.Servicii medicale specializate
Menţinerea/ameliorarea stǎrii de sănătate
-monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respirație, puls, tensiune
arterială, diureză, scaun, glicemie
- administrarea și asigurarea medicameției curente
- efectuarea periodică a analizelor medicale
- recoltare produse biologice
- alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,
- clismă, spălături
- îngrijire plăgi simple/ suprainfectate
- îngrijire escare
- îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală
- schimbarea sondei vezicale
- îngrijirea pacienților în fază terminală
- educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic
- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau
vasculare ale membrelor inferioare
- legătura cu medicul de familie și medici specialiști
-observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei
îngrijite

4. Servicii de recuperare medicalǎ balneofizioterapie:
- gimnastică medicală pasivă
- masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare)
- educație pentru sănătate
-manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare
și /sau vasculare ale membrelor inferioare
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5. Servicii de evaluare și consiliere psihologică
- evaluare/reevaluare psihologicǎ ( aplicare teste/scale psihologice);
- consiliere psihologicǎ la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de
consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup – ocupaționale, artterapie, etc.);
- consiliere psihologică în situaţii de urgenţă;
- consiliere psihologică suportivă;
- consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;
- mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.
6. Servicii de evaluare și consiliere socială
- evaluarea/reevaluarea documentaţiei aferente gǎzduirii în centrul rezidenţial
(oferirea de informaţii la zi cu privire la actele necesare menţinerii în centrul rezidenţial )
-program socializare
- consiliere socială
- relaționarea cu autoritățile statului

DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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