
A
INSTITUIÇÃO

A Casa de Repouso "Nossa Senhora da
Vitória" possui as valências de Centro de
Dia e Lar de Idosos, com o Alvará nO
03/200l.

É uma Instituição com mais de 13 anos de
experiência no ramo do bem-estar
biopsicossocialdo Utente. \

Tem como intuitos primordiais:

• Cuidar;

• Zelar;

• Dar atenção, amor e carinho;

• Motivar;

• Desenvolver a motricidade e retardar a
evolução das limitações inerentes à
doença; quando isso não é possível são
prestados TODOS os cuidados que
promovam o bem-estar de cada Idoso;

• Ouvir, escutar, conversar;

• Amenizar os sentimentos de inutilidade,
incapacidade e solidão.

nA velhice é um estado de repouso e de

liberdade no que respeita aos sentidos.

Quando a violência das paixões se relaxa e o

seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma

multidão de furiosos tiranos. "

Platão
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LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA
Rua das Escolas, lote 11, 2450-027

Famalicão - Nazaré

Tel: 262 560035
Fax: 262 560255

EMAIL: info@crvitoria.com
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Casa de Repouso

"NOSSA SENHORA DA

VITÓRIA"

Ambiente familiar, acolhedor e
cuidador, que mais devemos dar

aos nossos IDOSOS?
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Serviços prestados pela Casa de Repouso "Nossa Senhora da Vitória"

SÃO VÁRIOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA

INSTITUIÇÃO:

SÃO VÁRIOS OS SERVIÇOS PRESTADOS

PELA INSTITUIÇÃO:

SÃO VÁRIOS OS SERVIÇOS PRESTADOS

PELA INSTITUIÇÃO:

• HIGIENE DIÁRIA (banhos, barbas,

mudança de fraldas ... );

• ENFERMAGEM • APOIO PSICOSSOCIAL

( este serviço é prestado pelo menos duas vezes por

semana por uma Enfermeira especializada, com grande

prática e habituação no lidar com a população Idosa.

Experiente no lidar com as limitações/ feridas, quer por

motivos de doença, quer por motivos inerentes à idade. Há

apoio extraordinário desta Profissional sempre que um dos

nossos Utentes necessita).

(a Direção Técnica é constituída por uma

Técnica de Serviço Social, que desenvolve a

gestão do Lar em parceria com a Equipa e

Gerência, mas além disso promove o bem-estar

dos Utentes ao nível Social. Promove, ainda, a

interacção destes com os familiares e amigos.

Sempre que é necessário e possível é dado todo

o suporte não só ao Utente, mas ao seu

núcleo);

• ALIMENTAÇÃO

(pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar,

ceia - adequada às necessidades de cada

Utente);

• TRATAMENTO DE ROUPAS

(lavagem, passar a ferro e arrumação); • FISIOTERAPIA

• LIMPEZA DOS ESPAÇOS (para que os nossos Utentes se sintam melhores e

mantenham / recuperem algumas das suas limitações e

perdas de capacidades, contamos com a ajuda de um

Fisioterapeuta, que vem duas vezes por semana e além do

estimulo e precaução da rigidez muscular, os faz sentir

UTEIS E CAPAZES (aumento da auto-estima); contrarie as suas

(individuais e comuns); • ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

• CABELEIREIRO/BARBEIRO
(este profissional visa o desenvolvimento

físico, mental, social, cultural, religioso e

interaccional do Idoso. Pretende que o Utente(com uma Senhora experiente na área

que já trabalhou alguns anos no ramo e trata

os Utentes com todo o glamour e incapacidades ou pelo

menos desenvolva e
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sofisticação); • MEDICINA

(complemento ao bem-estar, nos vários níveis, dos nossos

Idosos, a Casa de Repouso "Nossa Senhora da Vitória",

conta com a ajuda e sabedoria duma Médica, que nos visita

uma vez por semana ou sempre que é preciso).

~ mantenha as

=- capacidades ainda


