CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF.ELENA
(C.I.A. Sf. Elena)
(locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. Barbu Delavrancea nr.18, aflat în
subordonarea directă a directorului generala djunct persoană şi familie)
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar pentru
persoanele instituţionalizate din cadrul centrului;
să asigure asistenţa medicală de specialitate, îngrijire şi supravegherea
permanentă,
recuperarea,
asigurarea
condiţiilor
igienico-sanitare
corespunzătoare de viaţă;
să asigure organizarea de activităţi de ergoterapie, în raport cu posibilităţile
persoanelor asistate;
să asigure organizarea de activităţi psiho-sociale şi cultural-educative şi
participarea la asemenea activităţi în afara unităţii;
să asigure persoanelor cu handicap îngrijite, maximum posibil de autonomie
şi siguranţă;
să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi
demnitatea persoanei cu handicap;
să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale
persoanelor cu handicap;
să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaţa socială;
să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile
persoanelor cu handicap;
să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit
reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
respectă drepturile beneficiarilor în procesul de acordare de servicii sociale;
informează beneficiarul/rprezentantul legal/reprezentantul convenţional
asupra procedurilor centrului privind acordarea de servicii sociale;
asigură servicii de recuperare prin masaj şi kinetoterapie;
asigură servicii de consiliere psihologică, asistenţă socială şi administrative;

În cadrul activităţii de îngrijire şi asistenţă socio-medicală se
asigură:
•
•
•

•
•

cazarea persoanelor asistate în condiţii stabilite prin normele igienicosanitare;
condiţii de îngrijire şi igiena personală adecvată;
condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici şi a celor
imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale până la
transportul acestoraîin unităţi de profil;
respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele
rezidenţiale în domeniu.
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau la solicitarea conducerii
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

