unitate cu paturi de tip
„hospice”
privată
creată exclusiv pentru acordarea
de servicii specializate de
îngrijire paliativă
Se adresează pacienților cu simptomatologie severă și
necontrolată la domiciliu, care necesită supraveghere și
îngrijire continuă.

Servicii medicale oferite pentru pacienții cu
afecțiuni cronice, diagnosticați cu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

afectiuni cerebrale;
boala progresivă cu înrăutăţirea simptomelor;
prezenţa co-morbidităţilor severe;
boala cronică obstructivă pulmonară;
afectiuni cardio-vasculare;
afectiuni neurologice (AVC, SAL, SM);
insuficienţă renală, insuficienţă hepatică;
afectiuni oncologice, non-oncologice;
afectiuni digestive, etc.

Adeseori este necesar şi foarte util şi sprijinul oamenilor Bisericii
Noţiunea de „acompaniament relaţional“ implică ansamblul
contactelor psihice dintre bolnav şi cei ce se ocupă de el,
fiind una dintre cele mai dificile faţete ale tratamentului paliativ.
Aceasta se opune abandonului şi depăşeşte actul medical propriu-zis.

Servicii oferite
•Zilnic medic de medicină generală, psiholog, care evaluează fiecare pacient;
•Periodic medici: neurolog, psihiatru, etc.;
•Supraveghere medicală 24/24;
•Program de stimulare cognitivă cu medic psihiatru;
•Consiliere psihologică;
•Masaj de recuperare;
• Kinetoterapie;
•Ref lexoterapie;
• Terapie ocupațională;
•Gimnastică medicală;
• Administrarea tratamentului.
Asistență medicală și îngrijire permanentă
Fișă medicală proprie, starea de sănătate urmărită și consemnată

Servicii oferite
•Meniuri adaptate conform indicațiilor medicale;
•Asistarea și ajutarea în timpul servirii mesei și a activităților zilnice individuale;
•Activități socio-culturale și terapie ocupațională;
•Sărbătorirea festivă a zilelor de naștere și onomastice;
•Organizarea de mese festive de Crăciun și de Paște;
•Servicii întreținere și menaj zilnic;
•Curățirea zilnică a spațiului locativ.
Prin posibilitatea de a fi implicat în activități cât mai diverse,
potrivite vârstei și condiției de sănătate, folosind mintea și trupul,
se construiește baza unei vieți active și fericite.
Se favorizează întreținerea memoriei, a concentrării
și a procesului de gândire în general.

Scopul tratamentului paliativ
Obiective:
• combaterea durerii pacienților
• garantarea unei cât mai mari autonomii posibile omului bolnav
• asigurarea unei relaţii optime între suferind şi anturaj pe baza
afecţiunii şi respectului

• sprijinul psihologic acordat bolnavului
• sprijinul psihologic acordat familiei pacientului, pentru ca aceasta
să poată suporta atât starea bolnavului, cât şi sfârşitul acestuia

Condiţii de internare
Acte necesare
• Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist;
• Copii bilete ieșire din spital pentru afectiunile pacientului;
• Schema terapeutica;
• Copie după cuponul de pensie;
• Buletin sau carte de identitate;
• Cerere spitalizare completată de pacient/aparținător.
• Card de sanatate

Politica de calitate a Centrului Medical
,,Dr.Micu’’
VIZIUNE
Centrul Medical “Dr. Micu” urmăreşte îmbunătăţirea
stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui sistem de
sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de
sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în
slujba cetăţeanului.
Centrul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel
de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii de calitate pentru
utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări.

Politica de calitate a Centrului
Medical ,,Dr.Micu’’
MISIUNE:

Misiunea reflectă scopul Centrului Medical “Dr. Micu” şi
anume:
• Excelenţă în furnizarea de servicii de calitate pacienţilor cu
boli incurabile, într-o atmosferă prietenoasă şi un ambient
plăcut;
• Implementarea de soluţii concrete pentru asigurarea
educării continue a personalului medical;
• Asigurarea de condiţii optime pentru desfăşurarea unui act
medical de calitate, atât preventiv cât şi ca diagnostic şi
tratament;
• Orientarea către pacient, prin identificarea nevoilor şi
aşteptărilor acestuia.

Politica de calitate a Centrului Medical
,,Dr.Micu’’
VALORI COMUNE
•respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei;
•garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
•creşterea rolului serviciilor preventive;
•asigurarea accesibilităţii la servicii;
•respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de
şanse;
•aprecierea competenţelor profesionale şi încurajarea
dezvoltăriilor;
•transparenţa decizională.

Politica de calitate a Centrului
Medical ,,Dr.Micu’’
Obiectivele noastre, privind asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si sigurantei pacientului
sunt:
•plasarea permanenta a pacientul in centrul atentiei;
•dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
•managementul riscurilor;
•cresterea calitatii actului medical prin pregatire profesionala continua si Invatarea din erori a
intregului personal;
•organizarea si imbunatatirea comunicarii intre profesionisti si intre personalul medical si pacient si
apartinatori;
•colaborare profesionala intre persoane si echipe medicale din spital si din alte unitati sanitare cu
care vom incheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistente medicale integrate inter
si multi disciplinare;
•asigurarea eficacitatii si eficientei actului medical, prin autoevalurea si imbunatatirea continua a
protoalelor de diagnostic si tratamentsi a procedurilor privind organizarea acordarii serviciilor de
sanatate;
•cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificare a activitatii;
•instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii si mobilitatii acestuia;
•obtinerea satisfactiei pacientilor, a angajatilorsia tuturor partilor interesate prin calitatea serviciilor
oferite;
•conformarea cu cerintele legale in domeniul calitatii aplicabile activitatii desfasurate
implicarea fiecarui angajat in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii prin initiative,
performante, responsabilitate si colaborare permanenta.

