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SALA TERÀPIA

Els espais de teràpia ocupacional

han de disposar d'un espai suficient

per a la missió que han de realitzar

amb els elements necessaris per

potencial l'autonomia i d'il·luminació

natural i artificial, aixi com de

ventilació natural per aquelles àrees

que impliquin permanència

continuada.  Aquest espai esta inclos

en una sala polivalent en la qual s'hi

podran dur a terme varis usos

diferents.

avis residència assistida

familiars visita

treballadors

centre de dia del barri

malalts de llarga durada

HABITACIÓ

la habitació es disenyarà

considerant tant la movilitat

reduida del usuari, la necessaria

assistencia d'aquest i el

equipament per persona a instalar

en la mateixa.

la habitació individial serà de 15 m²

i la doble de 22 m². la distància

lliure minima a un costat del llit

serà de 0,6m i al costat d'accés de

1,5m, mentres que als peus del llit

es deixarà una distància de 1,8m.

GIMNÀS

el gimnàs tant és d'us individual,

si un usuari vol fer-ne ús per

voluntat propia, o també pot

tenir un ús colectiu on es poden

donar classes grupals de

gimnasia diària o d'algun tipus

de teràpia.

és un espai gros de 160 m², amb

il·luminació natural i artificial,

aixi com de ventilació natual ja

que pot tenir una permanencia

continuada.

CONTROL INFERMERIA

el control d'infermeria és la zona

de vigilancia i control dels

residents. està ubicada el més

aprop possible als nuclis de

comunicació i de les zones de

descans i activitats dels residents. la

seva configuració és suficient amb

un mostrador obert al passadis, en

ell s'ubicarà el sistema de control

de trucades de les habitacions, els

medicaments i una petita sala de

curas.

MENJADOR

el menjador de residents disposa d'una

superficie minima de 2m² per persona.

D'aquesta manera es garantitza el servei

del menjar en un únic torn, el qual

favoreix tant la relació i ubicació dels

residents, com el servei propi del

personal assistencial.

en l'equipament i distribució del

menjador s'ha tingut en conte la

movilitat i comoditat per usuaris amb

cadira de rodes i tot el disposat a la

normativa vigent sobre menjadors.

SALA D'ACTIVITATS

la zona d'estar o d'activitat es

destina a orientació, reeducació i

al descans. tendrà una

superficie de 30 m² per

permetre l'ús de petits grups de

residents. permet la subdivisió

fàcil per crear diferents

ambients. aquestes subdivisions

poden permetre el ús de forma

totalment independent o

permetre la unió a través

d'elements movils.

ZONA VISITES

existirà un espai on es

garanteixi la intimitat

del familiar amb el

resident en un local

diferent a les

habitacions. aquests

mateixos espais es

poden disposar

perque el personal

del centre pugui

realitzar activitats

individualitzades.

BANYS PÚBLICS

es disposa d'un bloc de banys

per unitat, situat amb vinculació

directa i en les proximitats de la

zona d'estar, menjador i sala de

visites.

el numero i dimensió d'aquests

ve determinat per la normativa

especifica sobre serveis

residencials (DECRET 92/2002) .

cada bloc té com a minim una

cabina adaptada segons la

normativa d'accessibilitat.

ACCÉS

Existiràn 4 nuclis de

comunicacions verticals, en les

quals s'ubiquen els ascensors i

les escales principals del

edifici.

Els accesos d'usuaris i visites,

estaran situats a la planta baixa

del edifici, amb bona

comunicaciço visual amb les

vies d'accés al solar i ben

comunicades amb les vies

rodades de circulacions.

REHABILITACIÓ

Els espais destinats a sala de

rehabilitació estan dotats de

ventilació i d'il·luminació

natural i artificial.

L'equipament minim és:

paral·leles, escala, mirall,

roda, escala de dits i

politges.

A més, aquest espai esta

inclos en una sala polivalent

en la qual s'hi podran dur a

terme varis usos diferents.

BIBLIOTECA

Són espais d'activitat i

convivència, han de

disposar d'una

superfície minima útil

de 3 m² per persona,

inclosos totes les sales

d'aquest tipus.

A més, aquest espai esta

inclos en una sala

polivalent en la qual s'hi

podran dur a terme

varis usos diferents.

 SALA TELEVISIÓ

Són espais d'activitat i

convivència, han de

disposar d'una

superfície minima útil de

3 m² per persona,

inclosos totes les sales

d'aquest tipus.

A més, aquest espai esta

inclos en una sala

polivalent en la qual s'hi

podran dur a terme

varis usos diferents.
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"...S'enten per centres i serveis sociosanitaris aquells que presten,

conjuntament i de forma integrada, una atenció especialitzada sanitària i social.

Es tracta, fonamentalment, d'atenció a persones grans malaltes o que,

independentment de la seva edat, pateixen: malalties cròniques discapacitants,

malalties evolutives invalidants, deteriorament cognitiu, malalties en fase

terminal o persones que tenen problemes de rehabilitació funcional o

requereixen cures i tractaments de manera continuada."
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