Dom Opieki
Rodzinnej HOTELIK
w Pierzchnicy

³a oddana do u¿ytku sala rehabilitacyjna
wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt fizjoterapeutyczny.

Ponad rok temu w Pierzchnicy swoj¹
dzia³alnoæ rozpocz¹³ prywatny DOM
OPIEKI RODZINNEJ. Malowniczo po³o¿ony, w okolicy Cisowsko-Or³owiñskiego
Parku Krajobrazowego, w otoczeniu lasów, sadów i ³¹k, w spokojnej miejscowoci 20 km od Kielc. Przebudowany i dostosowany budynek starej szko³y, dla potrzeb osób starszych, niepe³nosprawnych
czy wymagaj¹cych opieki krótko lub d³ugoterminowej.
Mamy pozwolenie Wojewody wiêtokrzyskiego na wiadczenie ca³odobowych
us³ug opiekuñczych. Dom nasz jest nowoczenie wyposa¿ony. Posiadamy 50
miejsc w komfortowych pokojach jedno i
dwu osobowych ³azienk¹, telefonem, radiem, TV-SAT. Urz¹dzone s¹ przytulnie i
funkcjonalnie. Ponadto do dyspozycji jadalnia, wietlica, biblioteka, ogród zimowy z kominkiem.
Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposa¿ony w windê, podjazdy, przyjazny dla osób w podesz³ym
wieku, maj¹cych problemy poruszaniem
siê, korzystaj¹cych z wózków, balkoników.
Nasza kuchnia podaje domowe posi³ki
uwzglêdniaj¹c indywidualne diety pensjonariuszy w tym zlecone przez lekarzy. Do
ich przygotowania u¿ywamy tylko najlepszych sk³adników. Mleko, produkty mlecz-

ne, owoce, warzywa, miêso pochodz¹ z
naszego regionu.
Pensjonariuszami opiekuje siê personel
wyspecjalizowany w dziedzinie pielêgnacji, fizjoterapii i terapii zajêciowej, który zajêcia dostosowuje odpowiednio do wieku,
mo¿liwoci, zainteresowañ i upodobañ naszych goci, a przede wszystkim troszczy
siê o ich zdrowie i dobre samopoczucie.
Smaczna kuchnia, rodzinna atmosfera,
fachowa obs³uga, a przy tym niezale¿noæ,
swoboda i bezpieczeñstwo to najwa¿niejsze atuty przemawiaj¹ce za tym by nas
odwiedziæ.
Nasi mieszkañcy ceni¹ sobie aktywne
¿ycie towarzyskie. Dlatego te¿ organizujemy dla nich ró¿nego rodzaju imprezy,
wspólne zabawy jak np.: Andrzejki, Sylwester, spotkania wraz z Uniwersytetem
III Wieku, Klubem WRZOS, które urozmaicaj¹ ich codziennoæ. Razem spêdzamy wiêta, organizujemy uroczystoci,
spotkania przy kominku, ogniska, kuligi,
wycieczki np. do Czêstochowy, Kurozwêk, Buska Zdroju.
Proponujemy Pañstwu pobyty wi¹teczne, podczas których staramy siê zapewniæ oprócz wspólnych wi¹tecznych posi³ków tak¿e wi¹teczne atrakcje.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych goci na pocz¹tku roku 2006 zosta-











Wykonujemy zabiegi:
Laseroterapii
Magnetoterapii
Ultradwiêki
Aquavibron
Elektroterapii
Zabiegi lamp¹ SOLUX
Kinezyterapii
Terapia manualna
Rowerek treningowy

Niektóre zabiegi s¹ refundowane przez
NFZ. Pomagamy w schorzeniach o pod³o¿u ortopedycznym, neurologicznym, dermatologicznym, laryngologicznym. Przyjmujemy osoby na rekonwalescencjê poszpitaln¹, rehabilitacjê pourazow¹ i ogólnousprawniaj¹c¹.
Zapraszamy do skorzystania z turnusów
rehabilitacyjnych.

Dodatkowych informacji dotycz¹cych pobytów u nas mog¹ Pañstwo uzyskaæ bezporednio
w Pierzchnicy, ul. Kardyna³a S. Wyszyñskiego 2, tel. 041 353 86 28, 041 353 86 66.
Nasz DOR mog¹ Pañstwo równie¿ obejrzeæ w internecie na stronie: www.dor.com.pl
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