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                                                                               ANEXA nr. 3  la  H.C.L. Sector 6 nr. _____/___________    TIPURI DE SERVICII SOCIO-MEDICALE CARE SE ACORDĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI SOCIAL DE INTERES LOCAL - „ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DIN SECTORUL 6”     TIPURI DE SERVICII SOCIO - MEDICALE:  1. Monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură), respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun), 2. Administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat/intrademic pe sonda vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafața mucoaselor/tegumentelor, pe  seringa automată, 3. Măsurarea glicemiei cu glucometru, 4. Recoltarea produselor biologice, 5. Alimentarea pe sonda gastrică sau nazogastrică, 6. Alimentarea pasivă pentru bolnavii cu trulburări de deglutiție, 7. Clismă, spălături, 8. Îngrijirea plăgilor simple și / sau suprainfectate, 9. Îngrijirea escarelor de decubit, 10. Îngrijirea stomelor, fistulelor, tudului de dren, canulei traheale, 11. Schimbarea sondei vezicale, 12. Aplicarea condomului urinar, 13. Monitorizarea dializei peritoneale, 14. Aplicarea de scutec de incontinență, 15. Educația pentru sănătate și comunicare în scop terapeutic / psihoterapie, 16. Analgezie peridurală, 17. Îngrijirea pacienților în fază terminală (îngrijiri paliative) și susținerea familiei – bereavement.  Pentru persoanele imobilizate se execută manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de discubit, complicațiilor pulmonare și/sau complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare.  NOTĂ:  Costul serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Costul se raportează la Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 
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căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale – art. 4, litera d) – Anexa 4 – Standarde minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 15 lei/oră.  Contribuţia datorată de către persoana vârstnică pentru serviciile socio-medicale la domiciliu se stabileşte după cum urmează:  - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea nu au venituri - 0 lei; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează până la 400 lei – 15 lei oră – se achită 10% din acest cost/oră –  1.50 lei / oră; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 401 lei și 600 lei – 15 lei oră – se achită 20% din cost/oră – 3 lei/ oră; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 601 și 800 lei -  15 lei oră – se achită 30% din cost/ora - 4.50 lei / oră; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 801 lei și 1000 lei – 15 lei oră – se achită 50% din cost/oră – 7,50 lei / oră; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 60% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1000 lei și 1500 lei – 15 lei oră – se achită 60% din cost/oră – 9 lei / oră; - serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei – 15 lei oră – se achită 100% din cost/oră – 15 lei / oră.    DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    


