DtDossier

Diari de Terrassa Dissabte, 25 de març de 2017

15

RESIDÈNCIES I ATENCIÓ A DOMICILI

HOME PERSONAL SERVICES

ATENCIÓ GERIÀTRICA A LA LLAR
>> La llarga experiència acumulada
és una garantia de qualitat per al
doble treball que desenvolupa
Home Personal Services. D’una
banda, l’empresa proporciona un
servei domèstic per a la gent gran,
que inclou la neteja de la casa, fer
el menjar, rentar i tot el que convingui. De l’altra, a Home Personal Services tenen cura de la salut de la
persona a través d’especialistes.
Una infermera coordina aquest
últim camp, amb el suport d’un
metge. “Fan una avaluació geriàtrica integral de la persona, després
s’elabora un informe i d’aquí surt
un pla de prevenció, seguiments i
de manteniment posterior de la
seva salut”, explica en Ramon Martínez, gerent de l’empresa.

A l’empresa tenen
cura de la salut
de les persones grans
a través de diversos
especialistes

A partir d’aquesta anàlisi inicial,
la infermera coordinadora proposa la intervenció de l’especialista
que cregui necessari, ja sigui un fisioterapeuta, dietista, logopeda,
psicòleg, tècnic en ortopèdia, podòleg, professional de la infermeria, etcètera).
Home Personal Services dóna
servei, des d’un punt de vista de cobertura geogràfica, als dos vallesos
i a les comarques del Baix Llobregat, el Maresme, el Barcelonès i
també el Bages.
Les oficines de Home Personal
Services es troben a l’avinguda de
Francesc Macià, números 40-44, 6è
1a, de la veïna ciutat de Sabadell.
En el cas de voler contractar algun dels serveis que ofereix Home

L’atenció a les persones és l’objectiu del treball de l’empresa.
Personal Services, només cal trucar
al telèfon 93 725 54 00.
L’horari d’atenció al públic és de
dilluns a divendres, de 8 a 13 i de 15
a 18 hores.

Una altra bona manera de conèixer la filosofia corporativa de l’empresa i totes les atencions que brinda és entrar a la seva pàgina web,
homepersonalservices.com. Z

LAS LIRAS TERRASSA CENTRE

BON CONFORT I
SEGURETAT TOTAL
>> Parlar de Las Liras Terrassa Centre és parlar d’aspectes bàsics a la
vida com poden ser la seguretat, la
comoditat, la independència o el
fet de sentir-se ben atès. Inaugurat
el març de l’any 2005, ara fa dotze
anys, aquest centre residencial situat al mateix centre de Terrassa,
ofereix un ampli ventall de serveis
força atractius als seus clients.
Las Liras Terrassa Centre disposa
d’una proposta exhaustiva d’opcions per a les persones que busquen confort i seguretat en el seu
habitatge, però sense renunciar a
mantenir el seu estatus independent. Compta amb unes instal·lacions espaioses i modernes, que
ajuden a gaudir d’una vida més fàcil

i protegida. Aquest centre disposa
d’apartaments, amb un o dos dormitoris, amb sala d’estar i menjador, cuina, bany adaptat, rebedor i
traster. També existeix la possibilitat, opcional, de comptar amb una
plaça d’aparcament.
Per tal de fomentar una estada
confortable, Las Liras Terrassa Centre, té una sèrie de serveis que suposen un bon seguit d’avantatges
per facilitar la vida als seus residents. Hi ha vigilància i servei d’infermeria durant les 24 hores del dia,
personal opcional de neteja i bugaderia, restaurant i servei de bar a
preus molt econòmics, i un servei
d’atenció als residents de 8 a 22 hores. Z

Una vista externa dels apartaments de què disposa Las Liras Terrassa Centre per als seus clients.

Las Liras Terrassa Centre
ofereix serveis de
vigilància i infermeria
les 24 hores i atenció als
residents de 8 a 22 hores

ATENCIÓ GERIÀTRICA A LA LLAR
VIGILÀNCIA DE LA SALUT I
MANTENIMENT DE L’AUTONOMIA

- Prevenció de risc
- Manteniment de la salut
- Atencions professionals:

• Infermera
• Psicòleg
• Podòleg
• Terapeuta ocupacional
• Fisioterapeuta

937 255 400

www.homepersonalservices.com

