در «وقت زندگی» چه میگذرد ؟
• ارائــه انــواع خدمــات مراقبتــی روزانــه ســالمندی
(مراقبتهــای جســمی ،روانــی ذهنــی ،معنــوی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و )...بــا کیفیــت و
قیمــت مناســب بــرای گــروه ســنی  60ســال و باالتــر
• ارائه برنامههای الزم برای تغییر سبک زندگی با هدف
توانمند سازی
• استفاده از فناوری و تکنولوژی های روز دنیا برای
ارائه خدمات مناسب سالمندی

• مجموعه «وقت زندگی» با بیش از  800مترمربع زیربنا در  4طبقه ،شامل فضاهای
رفاهی متنوعی از جمله  400متر مربع فضای سبز و روف گاردن ،میباشد.
• فضای کامال اختصاصی اسپا (جکوزی ،سونا ،ماساژ )...جهت استفاده مراجعین
و همچنین فضایی جهت بازیهای انفرادی و گروهی (میز پینگ پنگ ،فوتبال
دستی ،بیلیارد و دارت) مهیا شدهاست.
• طراحی و تجهیز فضای ورزشی ،ارزیابی جسمانی و نیز امکان استفاده از
دستگاههای حرفهای ورزشی ،در نظر گرفتن فضای اختصاصی انجام یوگا زیر نظر
مربیان مجرب برای ایجاد آرامش روح و جسم سالمندان فراهم میکند.
• بخش فیزیوتراپی این مجموعه با فراهم کردن امکانات و تجهیزات کامل در این
زمینه خدمات حرفهای ارائه مینماید.
گر فضای دلنشین خانه با طراحی ویژه میباشد تا سالمندان در این
• لمکده تداعی ِ
راحتی فضای خانه خود را تجربه کنند.
و
قسمت ،امنیت
ِ
• کافی شاپ فضای مناسب جهت دورهمی دوستانه و خانوادگی و تجدید دیدار
با آشنایان درمکانی دنج با امکان پذیرایی متناسب مهیا میباشد.

خدمات درمانی در «وقت زندگی»
•
•
•
•
•
•
•

ارزیابی پزشکی
ارزیابی ورزشی و جسمانی
ارزیابی حرکتی و توانبخشی
مشاوره دارویی
مشاوره روانشناسی
مشاوره سالمت و تغذیه
برنامه روزانه

خدمات رفاهی در
«وقت زندگی»
• مراقبـت روزانـه از سـالمندان بـا هدف
حفـظ اسـتقالل فرد
• فضــای مناســب جهــت اســتراحت و
نگهــداری ســالمندان
• قــرار گیــری ویلچیــر و واکــر در تمــام
ورودی و خروجیهــای ســاختمان
• حضور پرستار و بهیار به صورت تمام وقت
• تامیــن ســرویس رفــت و آمــد بــرای
ســالمندان در جهــت رفــع نگرانــی
خانوادههــا از مشــکالت حمــل و نقــل
• خدمـات ورزشـی بـا هـدف توانمنـد
سـازی افـراد
• کاردرمانی
• آب درمانی
• اسپا
• کالس های گروهی
• یوگا ویژه سالمندان
• آوا درمانی
• عرفان
• آموزش تکنولوژی روز
• شاهنامه خوانی

• فیزیوتراپی
• مددکاری
		
• ماساژ
• آروماتراپی
• گروه درمانی
• تئاتر درمانی
• موسیقی
		
• نقاشی
• نقد فیلم
• باغبانی
• حرکات موزون (هنر های فردی نمایشی)
• ثبت خاطرات  ،تجربیات و دانش سالمندان

تفریح و سرگرمیهای مجموعه «وقت زندگی»
• تورهای تفریحی یک و دو روزه
یکــــی از بهتریـــــن ســرگرمیها در
دوران کهنســالی رفتــن بــه ســفرهای
تفریحــی بــه قصــد گردگشــگری و
اســـتراحت میباشــــد.
سـفر کـردن موجـب ترشـح دوپامیـن
( )Dopamineتوسـط سـلولهای عصبی
شـده کـه از بیماریهـای پارکینسـون
( )Parkinsonو لـرزش دسـت هنـگام
بیحرکتـی ،ناپایـداری در ایسـتادن و....
در سـالمند جلوگیـری میکنــــد ،مغـز
هوشـیارتر و فعالتـر شـده ،معلولیـت
سـالمند را بهبود میبخشد و دید مثبت
اندیشـی را در او تقویـت میکنـد و بـه
علـت حضـور در جمـع باعث بـاال رفتن
اعتمادبهنفـس ،شـادی و سـرزندگی در
سـالمند میگـردد.
• برگزاری جشنها و دورهمیها
مشارکت و همیاری در ایفای مسئولیت
اجتماعی
مشارکت در فعالیتهای انساندوستانه
عالوه بر اینکـــــه به سالمنـــدان عزیز
احساس مفید بودن ،کارآمدی و رضایت
خاطر میدهــد ،سبب ایجـــاد آرامش،
انگیــــزه و سالمت معنوی نیز میگردد.
همچنین تمامی این عزیزان میتواننـــد
در فعالیتهای خیرخواهانهای همچون
برگزاری بازارچههای خیریه ،جشنها و
مراسمهای متنوع به نفع بیماران خاص
و کودکان ِکار ،مجموعـه «وقت زندگی» را
همراهی نمایند.

پاسداران ،نیستان سوم ،بلوار شیدایی ،خیابان یار محمدی ،کوچه افخمی
بعد از کوچه فیروزکوه ،پالک 1

