AFAB I
Cartagena, 182
08013 Barcelona

AFAB II
Riera d’Horta, 28-32
08027 Barcelona

SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
Fem més fàcil la vida diària de
les persones amb Alzheimer.

Tel.
934 12 57 46
Web.
www.afab-bcn.org
Mail.
afab@afab-bcn.org
sad@afab-bcn.org
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S E R V E I D ’AT E N C I Ó D O M I C I L I À R I A
Què és?

A qui es dirigeix?

Un servei especialitzat que presta
suport personal, atenció i ajut a
familiars i malalts a casa seva,
cobrint les seves necessitats
bàsiques de la vida diària.

A malalts i cuidadors de malalts
d’Alzheimer que necessiten suport
a casa seva en l’atenció i ajut
en l’àmbit preventiu, educatiu i
assistencial.

EQUIP DE PROFESSIONALS
Fisioterapeuta

Neuropsicòloga

Tècnic sociosanitari

Infermer/a

Terapeuta ocupacional

Psicòloga

Treballador social

Direcció

Quins són els seus objectius?
COM TREBALLEM?

• Atenció al malalt i facilitar suport físic i moral.
• Retardar l’internament del malalt, conservant l’entorn-espai
i les seves relacions.
• Evitar la claudicació familiar.
• Cobrir les necessitats bàsiques, estimular les capacitats del
malalt, prolongar la seva autonomia i garantir la relació afectiva.

Seguiment de les
activitats i valoració
continuada de l’atenció

Concerta hora amb
la treballadora social

• Entendre el procés de la malaltia, prevenir el deteriorament
i aplicar tècniques d’higiene, nutrició, etc. Per fomentar la
qualitat de vida dels malalts i les seves famílies.
Presentació tècnic
sociosanitari

Entrevista i
exposició
del cas

Quins serveis oferim?
Actuacions de caràcter personal: higiene i cura personal, alimentació,
suport en el seguiment mèdic i presa de medicació, mobilitzacions,
acompanyaments fora del domicili, suport emocional i suport administratiu.
Actuacions de caràcter domèstic: preparació del menjar al domicili, neteja
quotidiana per utilitat de la llar, compres domèstiques.

Acord i signatura
del contracte
assistencial

A.C.P. Atenció
centrada en
la persona

Valoració de les
necessitats individuals
i/o visita domiciliària

Servei acreditat Gencat
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