Skupina SeneCura

Nega in zdravje na enem mestu

Skupina SeneCura upravlja v Avstriji s 84 ustanovami
na področju nege in oskrbe ter zdravstva. Razpolagamo s približno 7.500 posteljami, imamo 19 ustanov za
nego in oskrbo na Češkem, leta 2019 pa smo vstopili
tudi v Slovenijo. Nadalje je naša skupina zadolžena za
operativno upravljanje skupine SeneVita v Švici.

SeneCura
SeneCura spada med vodilne na trgu in pri inovacijah na
področju nege v zasebnem sektorju. Večkrat smo že prejeli nagrade za kakovost in inovacije. Ustanove za oskrbo
znotraj SeneCure v Avstriji vodimo na osnovi javno poverjene naloge.
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“Blizu ljudem”
Vodilo “Blizu ljudem” je vodilo skupine SeneCura že od
ustanovitve podjetja leta 1998. Vodi nas pri našem delovanju s stanovalci, njihovimi družinami, zaposlenimi ter z
našimi dobavitelji, partnerji in javnimi uradi.
“Blizu ljudem” pomeni temeljni odnos, kjer cenimo in
spoštujemo vse ljudi. Delamo z zavestjo, da z našimi vsakodnevnimi prizadevanji pomembno prispevamo k dobremu počutju ljudi za katere skrbimo.

SeneCurina ponudba za več veselja do življenja
Naše vodilo “Blizu ljudem” živimo vsak dan in zanj skrbimo s posebej zasnovanimi ponudbami za več veselja do
življenja.
Raznolike aktivnosti
Z užitkom zdravo, večerja ob svečah
Letna želja, počitniška izmenjava
77+ s kondicijo in gibanjem
Terapija z živalmi

SeneCura akademija
Stalno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih
nam je zelo pomembno in nam zagotavlja, da lahko izpolnjujemo visoke zahteve po kakovosti in negi v naših
domovih.
SeneCura akademija razvija skupaj z Inštituom za negovalne znanosti in prakso v okviru Zasebne medicinske
univerze Paracelsus v Salzburgu učne module iz strokovnih področij nege in geriatrije. Nadalje spremlja znanstvene študije o osrednjih tematikah povezanih s potrebami
po negi in visoko starostjo.

OptimaMed
Moja pot do boljšega zdravja

Pod blagovno znamko OptimaMed skupina SeneCura upravlja s stacionarnimi in ambulantnimi rehabilitacijskimi centri, zdraviliškimi centri z ponudbami za
aktivno zdravstveno preventivo in zdraviliško dejavnost ter z inštituti fizikalne medicine in dializnim
centrom.

Skupina ORPEA

Kot vodilni ponudnik specializirane ponudbe na področju rehabilitacije, terapij in zdravstvene preventive
je OptimaMed pomemben partner avstrijskega prebivalstva. Življenjsko kakovost ljudi za katere skrbimo
želimo izboljšati in jim omogočiti številna zdrava leta
njihovega življenja.

Zavezani h kakovosti

SeneCura je od leta 2015 del francoske skupine ORPEA, ki
razpolaga s 951 ustanovami za nego in zdravstvene storitve in okoli 96.677 posteljami v 16 deželah ter tako spada
med vodilna Mednarodna podjetja na tem področju.

Mi pri ORPEI sledimo skupnemu cilju: zagotoviti najboljšo kakovost nege in oskrbe stanovalcev ter pacientov v
naših negovalnih in zdravstvenih ustanovah.
Izmenjava znanj in izkušenj med našimi timi v 16 državah
nam omogoča stalni nadaljnji razvoj naših standardov kakovosti, s katerimi želimo poskrbeti da dobrobit ljudi za
katere skrbimo.

V ustanovah OptimaMeda nudimo najboljšo zdravstveno oskrbo in terapije pri naslednjih obolenjih:

Obolenja gibalnega in opornega aparata / 		
revmatologija / travmatologija
Obolenja srčno-želnega sistema
Nevrološka in travmatološka obolenja
Psihiatrična obolenja, rehabilitacija oče-mati-otrok
Obolenja dihal
Obolenja presnove in prebavnega trakta
Onkološka obolenja
Obolenja žil
Kožne bolezni
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