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Dom opieki Bielsko - pomoc potrzebującym z różnych
regionów
Wiele osób starszych lub schorowanych potrzebuje profesjonalnej opieki nawet przez całą
dobę. Wówczas wspaniałym rozwiązaniem staje się dom pomocy społecznej. Osobom
przewlekle chorym potrzeba jest najlepsza opieka i wsparcie w ciężkich chwilach również to
psychologiczne. Opieka całodobowa w Bielsku-Białej to świetne rozwiązanie zarówno dla
mieszkańców tego regionu Polski, a także dla przybyszów z innych miast. Dom opieki Bielsko to
przyjazny, duży i niezwykle przyjemny kompleks przeznaczony dla osób przewlekle
somatycznie chorych, a także tych w podeszłym wieku, które nie mają już możliwości
wykonywać wokół siebie podstawowych czynności, takich przy przygotowywanie jedzenia,
mycie czy korzystanie z toalety.

Domy pomocy społecznej - dla osób w różnym wieku
Nasz dom opieki bielsko świadczy całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz tym,
którym wiek odebrał możliwość samodzielnego funkcjonowania. Stawiamy na fachową opiekę,
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dlatego zatrudniamy jedynie sprawdzony personel, który pozwala zapewnić komfortowe,
niczym nieskrępowane warunki życia. Nasza opieka dostosowana została do potrzeb pacjentów
w różnym wieku oraz o różnym stopniu choroby, a także niepełnosprawności. Dom pomocy
społecznej Bielsko to wspaniałe rozwiązanie dla każdego, kto chce poczuć się praktycznie jak
wśród bliskich mu ludzi. Wśród domów pomocy społecznej nasz jest jednym z tych w czołówce
w tym regionie. Za taki stan rzeczy odpowiada również fakt, że mamy idealnie zaopatrzone
pokoje, które wspaniale wyglądają, mają wszystkie potrzebne przedmioty i meble, które
pozwalają poczuć się naszym pensjonariuszom prawie jak w nowym domu.

Dom pomocy społecznej - przyjemne warunki bytowania
Dom pomocy społecznej, który mieści się w Bielsko-Białej to doskonałe miejsce dla Twoich
bliskich. W każdym z pokoi znajdują się bardzo porządne, dobrze wykonane i komfortowe
meble, które zapewniają naszym mieszkańcom najlepsze warunki do życia. Nawet w przypadku
osób przewlekle chorych, stawiamy na najwyższą wygodę. Dlatego nie brakuje łóżek
antyodleżynowych, które pozwalają na zajęcie wygodnej pozycji, nawet w przypadku osób,
które mają problem z samodzielnym poruszaniem się. Domy seniora oraz te dla osób dorosłych
niepełnosprawnych powinny zapewniać nie tylko profesjonalną opiekę na najwyższym
poziomie, a także bardzo przyjemne warunki w pokojach, jak i w całym budynku.

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - kompleksowa
opieka na najwyższym poziomie
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług każdą osobę, która zmaga się z różnego rodzaju
problemami ze zdrowiem, które całkowicie uniemożliwiają jej samodzielne funkcjonowanie, do
m spokojnej starości bielsko
organizuje nie tylko opiekę, ale również różnego rodzaju zajęcia i aktywności, a także
rehabilitację. Wszystko dostosowane jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców domu, a
także na bieżąco konsultowane z lekarzami. Nasi pacjenci mają się czuć u nas komfortowo i
swobodnie, a do tego ich stan zdrowia ma nie ulec pogorszeniu. Z całych sił staramy się, aby
mieli wszystko to, czego aktualnie potrzebują. Wiele osób, które mieszkają u nas przez dłuższy
czas, nawiązuje trwałe przyjaźnie i wspaniale czuje się wśród nowych znajomych w swoim
wieku. Ta reguła dotyczy głównie osób starszych, które mają trudności z samodzielnym
mieszkaniem, jednak nie są na tyle schorowane, aby spędzać większość dnia w łóżku. Dom
opieki Bielsko to przyjemne miejsce, w którym możesz być blisko swojego członka rodziny, a
przy tym normalnie żyć i zapewniać mu najlepszą opiekę z możliwych.
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