Residência Geriátrica Lux Tejo e Centro de Dia

A Residência Geriátrica Lux Tejo, é uma entidade particular com capacidade para 20
residentes, especializada em cuidados Geriátricos inaugurada a 15 de Dezembro de 2020.

Localizada no Concelho de Oeiras numa zona estratégica e de fácil acesso, à saída do
IC19 em direção a Tercena / Massamá, no eixo Sintra / Oeiras / Cascais.

Este novo espaço, moradia isolada de três pisos foi adaptada de raiz segundo os últimos
regulamentos da Segurança Social, ARS Oeiras e ANPC e pensada ao pormenor para
prestar serviços de qualidade e conforto aos residentes. Dispõe da tipologia de quarto
individual, duplo, triplo e de casal. A acessibilidade no interior é feita através de elevador.

Para maior conforto todos os quartos têm Ar Condicionado, Televisão, Internet, Telefone,
Colchões Anti Escaras e Camas Articuladas com duplo motor. Os residentes têm à sua
disposição um total de 11 casas de banho todas adaptadas a mobilidade reduzida.
Dispomos também de quartos em Suite e outros em semi- privados. A residência dispõe
de uma excelente exposição solar com muita luz natural e luminosidade. Tem um jardim
relvado e um terraço que permite que possam usufruir das zonas exteriores e fazer
passeios e caminhadas.

A Residência Geriátrica Lux Tejo, conta com uma equipa de profissionais multidisciplinar
24h por dia, que trabalha para si.

Na área da saúde dispomos de Serviço Médico, Farmacêutico, Enfermagem, Fisioterapia
e Psicologia, disponíveis para o/a ajudar na manutenção na saúde física e mental.

A nossa função é acompanhar e zelar pelo bem-estar dos nossos residentes com o devido
respeito pela dignidade e individualidade de cada um.

Venha pessoalmente fazer-nos uma visita e conhecer este novo espaço de referência e
pronto a estrear, ou consulte por www.LuxTejo.pt. Usufrua das condições especiais que
lhe oferecemos como associado da CGD. Mensalidades desde 1625 euros.

O Diretor Técnico Farmacêutico
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