Santa Casa da Misericórdia de Santarém

Serviço de Apoio
Domiciliário
PRESTAMOS SERVIÇOS NO CONFORTO DA SUA CASA!
Prestamos cuidados e serviços
individualizados e personalizados a
indivíduos e famílias, em situação
de dependência física e ou psíquica
e que não possam assegurar
temporária ou permanentemente,
a satisfação das suas necessidades
básicas e ou a realização das
atividades da sua vida diária.

Trabalhamos lado a lado com
Utentes e Cuidadores de
forma a garantir conforto e
segurança.

Cuidamos do Seu Bem-estar!
Para mais informações ou marcação de
atendimento contacte-nos:

243 305 260 / 961 890 544
Avenida dos Combatentes N.º 1,
2005-361 Santarém
geral@scms.pt

Atendimento sujeito a
marcação prévia!

Refeições

Serviços Prestados

Fornecimento de refeições no domicílio, respeitando as dietas com prescrição médica:





Diariamente;
De 2ª a 6ª;
Só almoço ou almoço e jantar (entregue no mesmo horário);
Jantar em horário diferenciado;

Apoio na administração da alimentação sempre que não exista suporte familiar para o efeito.

Higiene e Conforto Pessoal/Cuidados de Imagem
Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal de acordo com as necessidades específicas
do Utente:







Uma vez por semana;
Duas vezes por semana;
Três vezes por semana;
De 2ª a 6ª feira (dias úteis) - 1 vez por dia (manhã);
De 2ª a 6ª feira (dias úteis) - 2 vezes por dia (manhã e tarde);
Diariamente (365 dias por ano);

Os Utentes devem, sempre que possível, respeitar as orientações da Instituição relativas aos cuidados de higiene e aos tempos destinados à sua
execução.
As priorizações relativamente a horários têm por base a autonomia do Utente e o tipo de suporte familiar.

Higiene Habitacional
Prestação serviços limpeza e pequenos arrumos de acordo com as necessidades
específicas do Utente:


Uma vez por semana (1 hora, 2 trabalhadores no período da tarde);

Consiste na limpeza e pequenos arrumos do espaço habitacional, de acordo com as necessidades individuais do Utente, em geral dá resposta à
limpeza dos espaços quotidianamente utilizados pelo Utente (quarto, sala, instalações sanitárias e cozinha).
São prioritários os Utentes que independentemente da causa, se vejam impossibilitados de assegurar tais atividades e não suporte familiar para o
efeito.

Tratamento de Roupas
Assegura a higienização das roupas de uso pessoal do Utente:




Recolha da Roupa Suja no domicílio (1 ou 3 vezes por semana nas situações de
roupa contaminada);
Transporte para a Instituição onde se procede à higienização de acordo com as
necessidades específicas;
Entrega da roupa limpa e engomada no domicílio.

A Roupa do Utente é marcada na Instituição, o custo das etiquetas de identificação não está contemplado no valor da comparticipação/
mensalidade.

Medicação
Assegura a preparação e entrega da medicação prescrita, de acordo com as
necessidades individuais do Utente nas seguintes modalidades:



Entrega diária da medicação
Supervisão da administração da medicação;

Este serviço está condicionado a um número máximo de 8 Utentes, sendo que a priorização tem por base a autonomia do Utente e o tipo de suporte
familiar.

Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social
Promove a participação dos utentes em atividades de desenvolvimento pessoal e
social de duas formas:



Dinamização de atividades individuais no domicílio;
Transporte e acompanhamento em atividades na Instituição e na Comunidade.

Cuidamos de si 365 dias por ano!
Temos 103 vagas à medida do seu orçamento familiar!

