
CENTRUL REZ IDENȚIAL
PENTRU VÂRSTNIC I
TĂRLUNGENI  –  BRAȘOV

Din  gr i jă
pentru
senior i !        

PAPI  SANTE
 

    
As is tență  medicală,  Îngr i j i r i  paleat ive,  Cazare,  Masă
 

Modal i tatea de  încheiere  a  contractu lu i

Se  parcurg urmator i i  pas i :

 1. Înscrierile se fac prin rezervare telefonică sau pe mail;
 
2. Vă prezentați la centru împreună cu beneficiarul de servicii. 
    Completati  cererea de accesare a serviciului;
 
3. Analizăm situația sociala, psihologica, medicală şi stabilim dacă
beneficiarul se încadrează în serviciile oferite de Centrul Papi Sante;
 
4. Se prezintă documentele necesare pentru încheierea contractului: copie
după cartea de identitate; copie dupa certificatul de naştere, cupon de pensie;
dosar medical, cerere de internare.
 
5. Se încheie contractual de furnizare servicii intre centru/furnizorul acestuia si
beneficiar sau, dupa caz, reprezentantul legal al acestuaia.
 
PREȚURI: începând de la 2800 lei în fucție de gradul de dependență si
nevoile individuale.
 

CONTACT
 

Depar tament  Admin i s t ra t i v
 

PAPI  SANTE –  BRAȘOV

   DJ 103, nr.976C, strada Zizinului, Tărlungeni – Braşov
 
 
   0745 156 095 / 0740 084 224 / 0728 994 549
 
 
   contact@caminbatranibrasov.eu

 

  www.caminbatranibrasov.eu

,,Situat la o distanță de 8 km de
Brașov, la poalele munților Ciucaș,

centrul  dispune de o zonă liniștită și
însorită! ”

 

O viaţa liniştită, fără griji !

      
A l imentaț ia  în  cadrul  centrulu i
 
Alimentația oferită în cadrul căminului de bătrâni PAPI
SANTE este diversificată și cuprinde 3 mese pe zi și 2
gustări între mese. Cazurile speciale care necesită o
alimentațîe specifică sunt tratate cu mare atenție.
Mancarea este servită în regim de catering de la
restaurantul aflat în incintă. 
Deoarece alimentația reprezintă cel mai important
factor pentru sănătate ne asigurăm că mâncarea este
diversificată conform nevoilor individuale.

 

 

ASISTAREA ȘI  AJUTAREA ÎN TIMPUL
SERVIRII  MESEI ȘI  ÎN ACTIVITĂȚILE

ZILNICE INDIVIDUALE



Oferim tot ce e necesar pentru 

Îngr i j i rea rez idenț i lor

Scopul  centrului este acordarea de servicii sociale si psihologice
specializate si servicii medicale primare in regim rezidential prin
asigurarea de conditii corespunzatoare de gazduire, hrana, servicii
si ingrijiri medicale precum si activitati de petrecere a timpului liber.
Scopul nostru este împlinit atunci când rezidenții sunt mulțumiți și
asta ne face fericiți, de aceea acordăm importanță fiecărui
rezident și facem tot ce este posibil ca rezidenții să găsească la noi
căminul de bătrâni perfect. În cazul rezidenților cu nevoi speciale
se aplică o importanță deosebită ca ei să dispună de condiții
normale de cazare și să fie mulțumiți. 
Pentru situațiile neplăcute nu se așteaptă și se cheama ambulanța
iar familia rezidentului este anunțată, în aceste cazuri locul
rezidentului este păstrat dacă se continua plata serviciului.

 

Toți seniorii găzduiți de căminul de bătrâni PAPI SANTE Tărlungeni
beneficiază de îngrijire permanentă și sunt tratați cu atenție de
către angajați.
În cazul rezidenților cu nevoi speciale se aplică o importanță
deosebită ca ei să dispună de condiții normale de cazare și îngrijire.
 
Se face tot ce este posibil pentru toți rezidenții, ca familiile acestora
să îi știe în siguranță, iar serviciile noastre să atingă calitatea
dorită.

La PAP I  SANTE îngr i j i rea  dumneavoastră
este  parte  d in  act iv i tatea  noastră

z i ln i că .

Drepturile si obligatiile persoanelor
beneficiare

Persoanele beneficiare ale serviciilor centrului au
urmatoarele drepturi: sa li se respecte drepturile si
liberatatile fundamentale fara discriminare, sa participe la
procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor ,
asigurarea confidentialitatii, asigurarea continuitatii
serviciilor sociale, garantarea intimitatii, demnitatii si
respectarea vietii intime.
Obligatiile persoanelor beneficiare: sa furnizeze informatii
corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala,
medicala si economica. Sa participe in raport cu varsta ,
situatia de dependenta, la procesul de furnizare a serviciilor
sociale, sa contribuie, in conformitate cu legislatia in
vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de
tipul serviciului si de situatia lor materiala, sa comunice
orice modificare intervenita in situatia personala.

 Centrul  rez idenț ia l  pentru  senior i  
Papi  Sante  –  Tăr lungeni  –  Brașov

PAPI SANTE este un complex rezidențial pentru personane
de vârsta a treia, scăldat în verdeață, lângă Braşov.
Poziționat într-o zonă în care aerul curat de munte creează
cadrul ideal pentru relaxare, căminul nostru vă oferă toate
cele necesare pentru o viață liniştită, lipsită de probleme.
 Centrul  Papi  Sante

Cent ru l  a  fos t  desch i s  d in  dor in ța
noas t ră  de  a  o fer i  o  so lu ț i e  câ t
ma i  pot r i v i tă  pent ru  îngr i j i rea
persoane lor  vârs tn i ce  care  nu
mai  pot  să  se  descurce  s ingure ,
persoane lor  su fer inde  de
afec ț iun i  degenerat i ve  sau
persoane lor  care  sunt  dorn ice  de
soc ia l i zare .

La PAPI SANTE bătrânii vor
regăsi confort, liniște precum și
o atmosferă prietenoasă.
Vor fi înconjurați de personae
asemenea lor cu care vor putea discuta
sau împărtăşi activități plăcute. Aici
încurajăm bunicii să-şi petreacă
împreună timpul prin jocuri de
societate, plimbări vizionarea
emisiunilor preferate şi alte activități
recreative, realizând terapia
ocupațională atât de necesară vârstei a
treia. În acest mod vom păstra active
atât mintea cât şi trupul, cu efect
benefic asupra sănătății şi stării de
spirit.
 

-Gazduire pe perioada scurta sau
determinata;
- Trei mese principale şi două gustări,
si diete speciale la recomandarea
medicilor;
- Servicii de menaj zilnic dar şi
igienizarea personală în cazul
persoanelor imobilizate, supraveghere;
- Servicii de fizerie, coafură,
manichiură şi pedichiură. Echipa
noastră este formată din personae
calificate în domeniu şi vă oferă cu
drag serviciile sociale, medicale şi
psihologice necesare întreținerii şi
îmbunătățirii sănătății.
 

Ce vă ofer im?

Administrarea medicamente lor

Datorită vârstei majoritatea seniorilor au nevoie de o
medicație specifică.
Personalul medical are grijă ca fiecare bătrân să primească
medicamentele la ora stabilită de medic. Controalele
medicale periodice urmăresc evoluția stării bătrânului, în
caz de nevoie se iau măsurile necesare.
 

Asistență  medicală  as igurată:

- Monitorizarea continua a stării de sănătate și
asistență medicala permanentă, consiliere
psihologică;
- Program personalizat de kinetoterapie (la
cerere);
- Consultații medicale de specialitate la
recomandarea medicului angajat al Centrului
(geriatrie gerontologie, interne, cardiologie,
gastroenterologie, neurologie, nutriție)
- Administrarea medicației prescrise pentru
tratamente cronice și acute.

Fac i l i tăț i  cămin de  bătrâni

ACORDĂM TOATE SERVICIILE
NECESARE PENTRU BUNICI ÎNTR-O
ATMOSFERĂ LINIŞTITĂ, PLĂCUTĂ,

ELEGANTĂ!

 

Clădirea (parter plus un nivel), dispune de 30 de camere (cele de la etajul 1
beneficiază de balcon), cu 1 pat sau 2 paturi ,acestea fiind dotate cu mobilier
adecvat, baie proprie, televizor, sistem centralizat de încălzire. Dispune de 56
locuri de cazare. De asemenea, curtea clădirii, în suprafață de
5.000 mp., este amenajată cu spații verzi și alei, oferă un bun prilej pentru
plimbări în aer curat, pentru relaxare și socializare.
DOTĂRI:
Construcție frumos amenajată cu camera tip garsonieră;
Camere spațioase;
Fără deranjament fonic;
Camerele sunt dotate cu TV, noptiere individuale;
Balcoane private; Grup sanitar în camera;
Sistem de alarmare în caz de urgență medicală;
Parc propriu într-un cadru natural propice plimbărilor, relaxării, odihnei și
tratamentului;
Parcare proprie pentru vizitatori. Adaptari pentru nevoi speciale (rampa,
paturi speciale, scaun rulant etc.).


