081 1111 3248
HOME

CARE

Untuk pelayanan home care 24 jam atau
sesuai jadwal kunjungan yang dibutuhkan.

Pelayanan yang tersedia:
• Asistensi

dengan kegiatan hidup sehari-hari (Activities of Daily Living)
• Kegiatan dan sosialisasi
• Pemeriksaan tanda vital
• Pemberian makanan melalui NGT
• Perawatan cateter
• Perawatan luka dekubitus
• Medication Management
• Dan lainnya

081 1111 3248
Untuk pelayanan home care 24 jam atau
sesuai jadwal kunjungan yang dibutuhkan.

Darmawan Park
Jl. Babakan Madang No. 99
Sentul Selatan – Bogor 16810
www.homecare.rukunseniorliving.com
RUKUN Home Care

RUKUN Home Care
Personalized Care in Your Home

Who we are
RUKUN Home Care hadir
sebagai pilihan terbaik untuk
pelayanan perawatan di rumah
yang profesional. Sebagai divisi
dari RUKUN Senior Living, kami
berpengalaman melayani dan
memberikan kenyamanan hidup
bagi warga senior sejak 2011.

Why choose us
Dengan pengalaman di bidang Senor Living, tenaga perawat dan
caregiver kami sudah terlatih dan trampil dalam melayani warga senior.
Selain itu, staff yang bertugas didukung oleh Care Coordinator dan staff
medis lainnya untuk menjaga kwalitas pelayanan yang diberikan.

How it works
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What we do
Kami melayani warga senior yang perlu ditemani, memerlukan asistensi
dengan kebutuhan hidup sehari-hari, atau memerlukan perawatan di
rumah saat tidak lagi di rumah sakit. Pelayanan kami bertujuan untuk
meningkatkan atau mempertahankan kondisi kesehatan, maupun
memaksimalkan tingkat kemandirian dan kesejahteraan klien.

Proses pendaftaran diawali dengan Wellness Assessment untuk
mengetahui dan merencanakan bentuk pelayanan yang dibutuhkan
dan diinginkan.
Paket jasa tersedia dalam tarif :
• Per Jam (Minimal 4 jam)
• Per 12 jam (Harian tanpa menginap)
• Per 24 jam (Harian menginap)
Kesepakatan Kontrak Klien dan pembayaran uang muka.
Penyediaan jasa dan evaluasi secara berkala.

Service area

Our Staff

RUKUN Home Care memberikan
pelayanan di rumah untuk area
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi.

Tim pelayanan kami terdiri dari:
• Perawat profesional yang ter-registrasi
• Caregiver bersertifikat
• Fisioterapis profesional
• Dokter konsultan

