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ORIGIN MemoryCare - POBYT DŁUGOTERMINOWY (miesiąc)
NAZWA I ZAKRES ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH

ORIGIN MemoryCare MMSE 11-23 pkt wg skali Barthel
Stan Lekki i Średniozaawansowany

NAZWA
PROGRAMU

CENA ZŁ
POKÓJ 1 OS.

CENA ZŁ
POKÓJ 2 OS.

MC | Osoba
Chodząca

6 900

5 900

Klasyczna fizjoterapia - poprawianie ruchomości stawów, kręgosłupa
Indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
Terapia neuropsychologiczna - trening funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, funkcje
językowe i wzrokowo-przestrzenne
Terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, art-terapia, muzyko-terapia, trening umiejętności
podstawowych i złożonych, grupowe spacery oraz zajęcia w ogrodzie terapeutycznym, terapia
sensoryczna w sali Snoezelen, terapia ruchowa: taniec, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia
sprawności wzrokowo-przestrzennej, sylwoterapia
Seria terapii i zajęć indywidualnych w celu określenie stanu zdrowia oraz postępu choroby - w ostatni
tydzień każdego miesiąca pobytu
Raport miesięczny udostępniany rodzinie osoby chorej - na życzenie
ORIGIN MemoryCare MMSE poniżej 10 pkt wg skali Barthel
Stan Zaawansowany - Chorzy Mobilni lub Na Wózku

MC | Osoba
Niechodząca

7 500

6 500

Zakres zajęć codziennych dopasowany do możliwości chorego
Zwiększona ilość godzin przeznaczonych na terapie indywidualne
Zintensyfikowany nadzór pielęgniarski i terapeutyczny
Codzienna walidacja gerontologiczna metodą Naomi Feil
Codzienna obserwacja ewaluacyjna prowadzona przez zespół specjalistów w ostatnim tygodniu
każdego miesiąca
Raport miesięczny, udostępniany rodzinie osoby chorej - na życzenie
ORIGIN MemoryCare - Program Przeznaczony dla Chorych
Leżących oraz w Schyłkowym Okresie Życia

MC | Opieka
Paliatywna

280 zł /doba

Codzienna bierna fizjoterapia
Stały monitoring
Intensywna opieka i asysta przy wszystkich codziennych czynnościach
Opieka długoterminowa zapewniana przez zespół lekarzy i pielęgniarek
Terapia indywidualna w pokoju terapii sensorycznej Snoezelen
Comiesięczna, tygodniowa ewaluacja stanu somatycznego i psychicznego - raport udostępniany
rodzinie
Specjalny pokój hospicjum przystosowany do pobytu rodziny w ostatnich dniach życia chorego z
możliwością noclegu (dopłata)

