
 

 

 

 

 

 

  



 

 ACTE NECESARE INTERNARII 

 

ü BI/CI solicitant plătitor 

ü BI/CI rezident 

ü Talon de pensie rezident 

ü Dosar medical (externări, evaluări, recomandări, tratamente) 

ü Card de sănătate 

OBIECTE PERSONALE PENTRU INTERNARE 

 

ü 2 Pijamale pentru pacient 

ü 1 Trening  

ü Șosete  

ü 2 Prosoape 

ü Cosmetice de uz personal 

ü Papuci (1x interior/ 1x exterior) 

ü O sticla de plastic (0,3 ml sau 0,5 ml) 

ü Obiecte vestimentare/personale considerate necesare șederii in cămin; 

Observație: Rugam aparținătorii sa nu lase in posesia pacienților obiecte de valoare (ex: 
cercei, ceas, lănțișoare, verighete etc.) si nici bani deoarece aceste bunuri pot fi rătăcite iar 
Asociația Ariminia nu își asuma responsabilitatea pierderii acestora. 



 

COSTURI 

Tarifele se stabilesc in funcție de gradul de dependenta al persoanei asistate si de 
complexitatea serviciilor de îngrijire necesare.  

Pentru  a reduce tariful lunar am conceput un sistem bazat pe servicii. Avantajul este că nu 
sunteți obligați să plătiți pentru un abonament prestabilit de servicii pe care nu le solicitați, ci 
vă puteți personaliza pachetul de servicii alegându-l pe fiecare în parte, după necesitățile 
medicale. Astfel, beneficiați de un tratament corect, care reflectă costurile reale, diferite de la 
caz la caz, de la afecțiuni simple, precum osteoporoză și diabet zaharat, până la pareze, 
semipareze și cazuri care necesită o atenție deosebită, inclusiv Alzheimer și Parkinson. 

COSTURI ADITIONALE: 

 Costurile pampersilor/aleze (daca este nevoie depinde de pacient) 

 Medicamentelor (conform actelor medicale/doctorul de familie) 

Pentru a va facilita colaborarea cu noi, va oferim posibilitatea de a comanda noi pampersi si 
medicamentele (conform schemei de tratament oferite de medicul de familie) necesare 
pacientului urmând ca plata acestora sa fie efectuata la primirea comenzii venita direct la 
asociația Ariminia. 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIILE NOASTRE 

SERVICII MEDICALE (incluse in pachetul de baza) 

 Psihiatrie 

 Psihologie 

 Medicina interna 

 Medic de familie 

 Asistent social 

 Consult medical lunar interdisciplinar 

 

LOCURILE REZIDENTIALE 

 Camere rezidențiale de înalta calitate sau camere medicale cu paturi de spital 

electrice, mecanice (mobile) 

 Saltele elastice si saltele anti escară 

 Televizor si internet in fiecare camera 

 Curățenie 

 Toalete mobile 

 Bai special amenajate/ scaune de baie/ mânere suplimentare de sprijin 

 Toaletarea zilnica a pacienților (sau după necesitați) 

 Loc de recreere special amenajat pentru rezidenți 

 

NUTRITIA REZIDENTIILOR 

 Meniuri personalizate la îndrumarea medicului nutriționist 

 Bucătar profesionist 

 Mâncare proaspăta, gătita zilnic 

 Trei mese principale  si doua gustări zilnic 

 Bucătărie dotata profesional 

 

 



 

DUPA INTERNARE 

ü Pacientul, este înscris la medicul nostru de familie unde beneficiază de consult medical 
gratuit, lunar;  

ü Psihologul nostru face evaluări psihologice periodice cat si terapie de grup sau 
individuala; 

ü Recoltări si analize medicale gratuite (in limita plafonului casei de asigurări) 

ü Medicamentele prescrise de medicul de familie si medicii specialiști sunt ridicate de 
personalul Arinimia, beneficiarii achitând numai diferența pentru medicamentele 
necompensate; 

ü Pacienții beneficiază de monitorizare permanenta ( tensiune arteriale, glicemie, tranzit 
intestinal) 

ACTIVITATI: 

ü Rezidenții imobilizați cat si cei activi beneficiază zilnic de curtea de relaxare din 
gradina Arinimia unde sunt atent supravegheați in funcție de nevoi 

ü Serbarea zilelor de naștere si onomastice cat si a sărbătorilor religioase ortodoxe 

ü Asistenta religioasa ortodoxa si la cerere 

ü Îngrijire corporala oferita (manichiura, pedichiura, ras, tuns) 

ü Servicii de spălătorie textila 

REPARTITIA PACIENTIILOR IN CAMERE: 

ü Diagnostic 

ü Gradul de îngrijire necesar/ Gravitatea afecțiunilor 

ü Afinități cu alți pacienți 


