Assistència
personal a casa
Monserveis ha canviat la forma d’entendre
l’assistència domiciliària. Ens dirigim als teus
pares, als teus fills i als teus néts. Però sobretot
a tu, tinguis l’edat que tinguis, necessitis el que
necessitis. Tenim professionals preparats per cobrir
les teves necessitats. Orientem els familiars de
persones amb dependència, atenem la salut i la
higiene de joves i grans, ajudem les famílies amb
poc temps a fer les feines de la llar i cuidem dels
més petits de la forma com tu ho faries.

ASSISTÈNCIA PERSONAL A CASA

Tenim ganes que tothom pugui tenir a l’abast
aquells serveis que, d’una altra manera, no podria
aconseguir sense sortir de casa: cuina, perruqueria,
podologia, infermeria, transport adaptat o,
simplement, assessorament sobre reformes o
adaptacions a noves limitacions.
Els nostres professionals senten
una autèntica vocació per cuidar
les persones, i nosaltres sabem
que aquesta és l’única forma
d’aconseguir la teva complicitat.
Volem ser al teu costat.
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Fem el que tu faries,
com tu ho faries

A prop teu
Volem fer-nos un lloc a casa teva. Volem ser el teu
punt de suport. T’oferim la millor assistència per
als teus familiars en situació de dependència o falta
d’autonomia, ja sigui temporal o permanent. Però
també tenim cura dels teus fills, acompanyem els
teus pares, et fem la compra o et preparem el dinar.
En definitiva, et fem més fàcil el dia a dia sense
alterar el teu entorn familiar.
Paral.lelament, treballem per prevenir o rehabilitar
lesions o limitacions físiques. Amb sensibilitat
i imaginació, qualsevol canvi en la mobilitat o
l’autonomia d’una persona es converteix en una
nova oportunitat, no en un maldecap.

Atenció a la tercera edat
i a persones amb lesions
o limitacions
Higiene personal diària.
Ajut a la mobilitat.
Control de dietes adaptades.
Motivació per a la realització d’activitats.
Suport i orientació als familiars.

Assistència sanitària
Control i seguiment de medicacions i tractaments.
Infermeria global i especialitzada.
Seguiment de persones amb malalties cròniques.
Activitats d’animació.
Exercicis de superació.
Seguiment postquirúrgic.
Suport emocional.

Atenció a infants

Altres serveis

Cura de nadons i d’infants a la llar.
Higiene de l’infant i del seu entorn.
Preparació acurada d’alimentació infantil.
Recollida a l’escola o a la llar d’infants.
Reforç i motivació escolar.
Activitats extraescolars.

Perruqueria i podologia a casa.
Acompanyament hospitalari.
Companyia en oci i temps lliure.
Transports adaptats.

Un cop de mà a la llar
Anar a comprar.
Preparació dels àpats diaris.
Neteja general de la llar.
Bugaderia, planxa i costura.
Ajut en l’organització de la casa.

A la Dolors l’ajudem a millorar la seva mobilitat. El Xavier aprèn com pot ajudar-la quan estan sols.

A la Marta i al Pere, els ajudem a cuidar la seva mare amb dependència.

