NOSSO OBJETIVO É
QUE VOCÊ E SEUS
FAMILIARES SINTAM-SE
TRANQUILOS E
SEGUROS QUANTO
AO TRATAMENTO
DEDICADO AO
PACIENTE.

Cuidados
Assistenciais

Fundada em 2007 pelo
Dr. Frederico Berardo, a Clínica
Premium Care assume, a partir de
agora, o compromisso de oferecer
o melhor acolhimento e
tratamento para seu familiar.
Temos o desafio permanente de
oferecer resultados clínicos
superiore nas áreas de
reabilitação, longa permanência
e cuidados paliativos.
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CLÍNICA DE TRANSIÇÃO

INTERAÇÕES COM
TIME ASSISTENCIAL
O Dr. Frederico Berardo (CRM 36325),
clínico geral e com grande experiência
em geriatria e pacientes crônicos, é nosso
Diretor Clínico.
Ele lidera a equipe assistencial
encarregada dos cuidados ao seu familiar.
A Premium Care estabelece rotinas de
interação com as famílias com intuito de
construir um canal de comunicação
contínuo e permanente sobre a evolução
clínica dos pacientes.
1. Reunião de Internação: realizada com a
família em até 72 horas após a internação
para apresentação do plano de tratamento
do paciente;
2. Comitê de Acompanhamento Clínico e
Social (CACS): encontros mensais para
acompanhamento da evolução clínica do
paciente.

No dia-a-dia a família também pode
interagir com a equipe assistencial da
Premium Care.

CUIDADOS
ASSISTENCIAIS
Na Premium Care, os pacientes são
atendidos por uma equipe multidisciplinar
composta pelos seguintes profissionais:
- Médicos

- Assistente Social

- Enfermeiros

- Terapeuta
Ocupacional*

- Fisioterapeutas
- Fonoaudiólogos
- Nutricionista

- Psicólogo*
- Farmacêutico

* O atendimento desses profissionais acontece mediante
indicação clínica.

A intensidade de cuidados e frequência
de sessões de cada um dos grupos acima
será definida a partir da condição e
indicação clínica de cada paciente e
informada à família durante a Reunião de
Internação e nos Comitês de
Acompanhamento Clínico e Social.

ROTINAS
1. Visitas médicas diárias em horários
alternados nos períodos da manhã e tarde,
inclusive nos finais de semana.
2. Cobertura médica 24hs, para atendimentos
das emergências e intercorrências.
3. Equipe de enfermagem dimensionada
conforme órgão regulador da categoria
(COREN SP) e conforme o número de
pacientes. Em caso de dúvidas, procure a
Supervisora de Enfermagem.

4. Banhos realizados ao longo do dia e de
acordo com a necessidade dos pacientes.
5. Equipes de enfermagem e fisioterapia
cumprem escala mensal, prevendo
rotatividade entre os andares devido à longa
permanência dos nossos pacientes.
6. Atendimentos de fonoaudiologia e
fisioterapia ocorrem todos os dias da semana,
inclusive finais de semana. Cada paciente
possui um plano terapêutico específico
(estabelecido em reunião clínica, pela equipe
multiprofissional) que determina a frequência
de sessões.
7. Acompanhamento de nutrição quinzenal.

EM CASO DE DÚVIDAS QUANTO AOS
PROCEDIMENTOS E QUADRO CLÍNICO PODEM
SER ESCLARECIDAS PELO MÉDICO ASSISTENTE
OU PELA ENFERMAGEM.

