Sobre a VIVA DOMUS
VIVA DOMUS é uma organização de prestação
de serviços de saúde ambulatórios (cuidados
extra-hospitalares) sediada em Thun, que
conta com uma cobertura cada vez mais
abrangente na Suíça. Os nossos serviços na
área dos cuidados são reconhecidos pelo seu
seguro de saúde e pela Direção Cantonal de
Saúde. Além disso, somos membros da
Associação suíça das Organizações Privadas
Reconhecidas de Cuidados Extra-Hospitalares.

A nossa localização principal é na seguinte morada: Im
Bälliz 12 | CH-3600 Thun

Cuidados em Casa
Vários serviços num só - a VIVA DOMUS oferecelhe serviços abrangentes para o cuidado,
acompanhamento e serviço doméstico
qualificados, concretamente na assistência a
idosos. Contacte-nos diretamente ou contacte
um dos nossos parceiros para obter
informações sobre outros serviços médicos.
Sessão de esclarecimento e aconselhamento
A sessão de esclarecimento e aconselhamento
providenciada pelo seu prestador de cuidados
de saúde constitui a base para todo o processo
de planeamento do serviço solicitado e dos
procedimentos a seguir.
▪ Esclarecimento sobre o estado de saúde
▪ Aconselhamento para clientes e familiares
info@vivadomus.ch

Serviços de enfermagem
Os nossos serviços de enfermagem - assistência
em casa - abrangem todas as medidas de
cuidados prescritas por um médico e prestadas
exclusivamente por pessoal de enfermagem
altamente qualificado.
▪ Tratamento de feridas
▪ Tratamentos complexos
▪ Gestão de medicação
Cuidados básicos
Por cuidados básicos entendem-se todas as
medidas de cuidados realizadas no âmbito da
higiene pessoal, alimentação e mobilidade,
bem como noutros aspetos da vida diária - até
24 horas de assistência em casa.
▪ Apoio nos cuidados de higiene pessoal
▪ Ajuda a vestir e a despir
▪ Levantar-se e deitar-se
Assistência
O serviço de assistência ajuda-o nas tarefas
diárias e proporciona apoio social - exatamente
onde mais precisa. Este serviço representa uma
importante mais-valia para si, enquanto nosso
cliente, e pode ser adaptado de forma flexível e
individual às suas necessidades pessoais.
▪ Alívio das responsabilidades dos familiares
▪ Atividades, passeios, visitas, jogos
▪ Acompanhamento a eventos e consultas
Acompanhamento
Acompanhamo-lo diariamente nas suas idas às
compras, nos seus passeios, excursões ou
consultas
no
médico.
É importante que mantenha uma vida social
ativa ou que visite vários sítios e que, no geral,
se mantenha em movimento.
▪ Acompanhamento a compromissos
privados
▪ Preservação de contactos sociais
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www.vivadomus.ch

Serviços domésticos
Sentir alegria e segurança na própria casa
começa com um lar cuidado com carinho.
Contudo, manter uma casa cuidada implica
requisitos de vária ordem. A VIVA DOMUS realiza
por si todas as tarefas da lide doméstica.
▪ Preparação de refeições
▪ Realização de compras
▪ Limpezas grandes
Administração de bens
A VIVA DOMUS é mais do que um prestador de
cuidados extra-hospitalares. Na qualidade de
prestador de cuidados de saúde com uma
gama de serviços abrangente, conhecemos os
diversos desafios que os nossos clientes
enfrentam diariamente. Uma equipa de
técnicos qualificados oferece-lhe apoio em
assuntos administrativos e fiduciários –
inclusivamente na sua casa. Discrição: os seus
dados e informações serão tratados
internamente com discrição e separados, em
termos organizacionais, dos serviços extrahospitalares.
▪ Receção e organização do correio
▪ Preparação e pagamento de contas
▪ Tratamento da correspondência
Loja de serviços extra-hospitalares
A primeira loja para serviços extra-hospitalares
e mais! Reserve o serviço pretendido online,
com toda a comodidade. De momento, os
serviços da loja só são oferecidos no cantão de
Berna.
Tarifas
Estamos sujeitos a elevadas exigências de
qualidade e estamos autorizados à faturação
de serviços de cuidados com receita médica
aos seguros de saúde, desde que os mesmos
correspondam à necessidade avaliada; isto
aplica-se também para as sessões de
esclarecimento e aconselhamento, os serviços
de enfermagem e os cuidados básicos.

info@vivadomus.ch

Para clientes com um seguro adicional, existe
ainda a possibilidade de o seguro de saúde
assumir uma parte das despesas dos serviços
domésticos.
Cuidados de saúde | Serviços
domésticos | Assistência
Esclarecimento e
aconselhamento
Serviços de enfermagem
Cuidados básicos
Assistência
Serviços domésticos
Assistência qualificada (demência)
Vigília noturna
Tarifa fixa para despesas de
deslocação
Custo por km

CHF por hora
CHF
15,95/dia*,
no máximo
CHF 49,50
CHF 49,50
CHF 53,50
CHF 53,50
CHF 8,00 por
serviço
CHF 0,85

Serviço de motorista
Num mundo moderno e conectado, a
mobilidade tem cada vez mais importância.
Sair de casa, ir a exposições, manter vida social
ou visitar sítios diferentes tornaram-se parte
integrante da nossa vida. Acompanhamo-lo
aonde quiser ir. Quer seja para ir ao médico
quer no hospital ou na clínica, estaremos
sempre ao seu lado.
Serviço de motorista
Tarifa fixa de base
Por quilómetro
Tarifa horária durante os
períodos de espera

CHF por hora
CHF 8,00
CHF 1,80
CHF 40,00

Contacto
Na sequência do seu contacto, agendaremos
uma reunião consigo em casa, sem qualquer
compromisso.

Número gratuito | 0800 883 884
Info@vivadomus.ch
Parcerias eficazes
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