Reth VIVA DOMUS
VIVA DOMUS është një organizatë ambulatore e
kujdesit shëndetësor (Spitex) me seli në Thun
dhe vazhdimisht në rritje të zonave përfshirëse
brenda Zvicrës. Shërbimi ynë i kujdesit njihet
nga Sigurimi i juaj Shëndetësorë si dhe nga
Drejtoria e Shëndetit të Kantonit. Përveç kësaj,
ne jemi anëtarë në Shoqatën e Organizatës e
pranuar private Spitex në Zvicër.

Trajtimi i kujdesit
Nën trajtim të kujdesit nënkuptojmë të gjitha
marrjet e masave të kujdesit - kujdes shtëpiakqë janë caktuar nga ana e mjekut dhe që do të
zbatohen kryesisht nga stafi shëndetësor me
kualifikime të larta cilësore.
▪ Kujdesi ndaj plagëve
▪ Trajtimet komplekse
▪ Menaxhimi i medikamenteve
Kujdesi themelor
Si një kujdes themelor, përshkruhen të gjitha
aktivitetet infermierore, të cilat krijohen në
kontekstin e kujdesit të trupit, të ushqyerit dhe
lëvizshmërisë, si dhe aspekte të tjera të jetës së
përditshme - deri në 24 orë përkujdesje në
shtëpi.
▪ Mbështetje për kujdesin e trupit
▪ Ndihma në veshje dhe zhveshje
▪ ngritjen dhe vendosja në shtrat

Vendndodhja jonë kryesore në Bälliz 12 | CH-3600
Thun

Kujdesi në shtëpi
Çdo gjë nga një burim i vetëm - VIVA DOMUS ju
ofron shërbime gjithëpërfshirëse në kujdesin
shëndetësor të kualifikuar, përkujdesje dhe
përkujdesje shtëpiake respektivisht në kujdesin
ndaj të moshuarve. Informohuni më shumë
rreth shërbimeve të tjera mjekësore direkt
nëpërmjet nesh ose partnerëve tanë.
Sqarim dhe konsultim
Sqarimi dhe konsultimi i ofruar përmes
punonjësve tuaj të kujdesit krijon bazën për
tërë procesin e planifikimit të rendit dhe
veprimit të tutjeshëm.
▪ Sqarimi i gjendjes shëndetësore
▪ Konsultim për klientët dhe anëtarët e
familjes

info@vivadomus.ch

Kujdes
Kujdesi i ofruar ju lehtëson stresin në jetën e
përditshme dhe ofron mbështetje sociale - aty
ku keni nevojë për të. Ai përfaqëson një vlerë të
rëndësishme për ju si klient i ynë dhe mund të
përshtatet në mënyrë fleksibile dhe individuale
për nevojat tuaja personale.
▪ Lehtësim për anëtarët e familjes
▪ aktivitete, shëtitje, vizita, lojërat
▪ shoqërimi në takimet dhe rastet
Shoqërimi
Ne ju shoqërojmë në jetën e përditshme gjatë
blerjes, shëtitjes, udhëtime ose takime
mjekësore
/
spitalore.
Është e rëndësishme që ju edhe tutje të mbani
kontakte sociale apo të vizitoni vende të
ndryshme apo dhe të jeni në lëvizje.
▪ Shoqërimi gjatë takimeve private
▪ ruajtja e kontakteve sociale
▪ …

VIVA DOMUS Espace Mittelland AG
Në Bälliz 12 | CH-3600 Thun

www.vivadomus.ch

Mirëmbatja e shtëpisë
Gëzimi dhe siguria në katër murret tuaj fillon me
një shtëpi që është mirëmbajtur me plot
dashuri. Por kërksat në një shtëpi e mirëmbajtur
janë të ndryshme. VIVA DOMUS kujdeset për të
gjitha detyrat shtëpiake.
▪ Përgatitja e vakteve
▪ Marrja sipër detyrën për blerje
▪ Pastrimi gjatë stinës së pranverës
▪ …
Mirëbesimi
VIVA DOMUS është më shumë se një Spitex. Si
një ofrues gjithëpërfshirës i kujdesit
shëndetësor, ne i njohim sfidat e shumta dhe të
ndryshme që ju si konsumatorë përballeni çdo
ditë. Një ekip profesionistësh të kualifikuar ju
ofron mbështetje në çështjet administrative
dhe të besimit - edhe në shtëpinë tuaj.
Diskrecioni: Të dhënat dhe informacioni i juaj
do të trajtohen në mënyrë diskrete brenda
kompanisë dhe janë të ndarë në mënyrë
organizative nga shërbimet Spitex.
▪ Përpunimi i postës
▪ Përgatitja e faturave dhe pagesa
▪ Korrespondencë
▪ …
SPITEX-Shop
Dyqani i parë për shërbimet e Spitex dhe më
shumë! Rezervoni rehatshëm në online
shërbimin tuaj të dëshiruar. Aktualisht
funksioni-Shop është vetëm në Kantonin Bern i
disponueshëm.
Tarifat
Ne i nënshtrohemi kërkesave të cilësisë së lartë
dhe kemi të drejtë të faturojmë shërbimet e
kujdesit të parashikuar mjekësor përmes
sigurimit shëndetësor, me kusht që këto të
korrespondojnë me nevojën e vlerësuar; kjo
vlen për sqarimin dhe konsultimin, trajtimi i
kujdesit dhe kujdesin themelor.
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Për të siguruarit shtesë ka gjithashtu
mundësinë që kompania e sigurimeve
shëndetësore të marrë përsipër një pjesë të
shërbimeve shtëpiake.
Kujdesi shëndetësor |
Mirëmbajtja e shtëpisë | Kujdesi
Sqarim dhe konsultim
Trajtimi i kujdesit
Kujdesi themelor
Kujdes
Mirëmbatja e shtëpisë
Kujdesi i kualifikuar (demencë)
rojë nate
Shpenzimet paushall të
udhëtimit
Shpenzimet - KM

CHF në orë
Një
maksimum
prej 15.95
CHF / ditë *
CHF 49.50
CHF 49.50
CHF 53.50
CHF 53.50
Për një detyrë
shërbimi CHF 8.-

CHF 0.85

Shërbimi i ngasjes
Në një botë moderne dhe të ndërlidhur,
lëvizshmëria është më e rëndësishme se kurrë.
Duke qenë në rrugë, duke marrë pjesë në
ngjarje, duke mbajtur kontakte sociale ose
duke udhëtuar në vende të ndryshme, janë bërë
pjesë integrale e jetës sonë. Ne ju shoqërojmë
kudo që dëshironi të shkoni. Nëse keni për të
shkuar te mjeku apo në spital, ne me kënaqësi
jemi për ju aty.
Shërbimi i ngasjes
Paushalli bazë
Per kilometër
Tarifa e orëve e kohës së pritjes

CHF në orë
CHF 8.CHF 1.80
CHF 40.-

Kontakti
Pas kontaktit me ne, ne organizojmë një bisedë
jo-detyruese në shtëpinë tuaj.
Telefoni falas | 0800 883 884
Info@vivadomus.ch
Partneritete të forta
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