Presentació
La Residència Sant Sadurní està ubicada a Callús, en
una situació privilegiada: espais assolellats que faciliten les passejades, al costat de places, escola i el
consultori mèdic local, amb facilitat d’aparcament
per a les visites i a només un quart d’hora de Manresa.
Oferim residència amb places públiques, privades i
places de centre de dia.
Comptem amb un equip professional motivat, preparat i compromès que dóna una atenció personalitzada als nostres residents en un ambient adaptat
El centre s’estructura en unitats de convivència on
resideixen persones amb un estat de salut similar
per afavorir l’establiment de relacions socials.
La utilització de teràpies i activitats ajuden a viure
els residents amb un millor estat d’ànim i un sentiment d’utilitat.
Direcció, equip cuidador i familiars intervenen i
col·laboren en un clima de treball regit per la màxima comunicació i confiança.
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Al teu costat

Oferim un tracte personalitzat, basat en la sensibilitat, la proximitat i la professionalitat en un
ambient familiar. Promovem la independència i
autonomia dels nostres residents i la seva capacitat d’elecció i ens sentim profundament compromesos amb les famílies perquè som conscients que tenim cura dels seus éssers estimats
en la seva etapa més vulnerable.
La FSSM compta amb un equip professional
multidisciplinar, de 350 persones, coordinat
entre tots els centres que gestionem, amb
una oferta de gairebé 500 places: hospital de
Sant Andreu, residències, centre de dia, servei
d’atenció domiciliària…
La FSSM va néixer l’any 1999, fruit d’una llarga
trajectòria assistencial que prové de l’antic Hospital de Sant Andreu (S. XIII) i de la Fundació
Assistencial del Bages (1988).
Us donem la benvinguda a casa vostra!

Serveis

Benvinguda

La Residència Sant Sadurní forma part de la Fundació Sociosanitària de Manresa, que es dedica
a gestionar serveis i equipaments socials i sociosanitaris des de fa més de 750 anys. Tenim un
model sociosanitari propi creat per professionals
experts en els camps de la geriatria i l’atenció a
la dependència.
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Estada permanent
Per a persones grans que no tenen un grau
d’autonomia suficient per realitzar les activitats
de la vida diària, que necessiten una supervisió
constant i que obtenen un entorn substitutiu de
la llar, adequat i adaptat a les seves necessitats i
al seu grau de dependència
Estades curtes
Possibilitat d’estades d’uns dies o de vàries setmanes. És una opció per a aquelles persones
grans que necessiten una atenció extra durant
una malaltia o una recuperació o per a aquelles
famílies que busquen un respir temporal.

.

Centre de dia
Servei d’atenció diürna per estimular les capacitats mentals, afavorir la connexió amb l’entorn i
les relacions socials i millorar el rendiment cognitiu i funcional.
Horaris de 8.00 a 20.00 ininterrompudament,
amb flexibilitat d’estades: permanent, temporal,
dies concrets o jornades parcials (matins o tardes).
Servei de menjador / Higiene personal / Serveis
complementaris de podologia i perruqueria.
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La nostra forma de cuidar
Ens centrem en obtenir el benestar individual de
cada persona i promoure el seu envelliment de
forma activa.
Comptem amb un equip professional amb gerocultors, infermera, metge, psicòleg, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, animadora sociocultural, treball social, cuineres, personal de neteja
i manteniment.
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S’estableix un Pla d’Atenció Individualitzada (PAI)
al resident que inclou tractament, dieta, manteniment físic, atenció psicològica, estimulació cognitiva i activitats de temps lliure, tenint present
quines són les seves preferències i estils de vida i
amb la participació de la família.
Contribuïm a promocionar l’autonomia en
l’alimentació amb plats texturitzants que s’adaptin
a les necessitats de deglució de cada persona.
Oferim atenció especialitzada a les persones amb
demència en una unitat de convivència. És un entorn adaptat on el resident amb demència pot realitzar una vida tan independent com la seva situació permet, evitant l’apatia i l’aïllament social.
Model contrastat amb certificat de qualitat. La
residència aplica un model de gestió per processos i amb objectiu de millora contínua d’acord
amb la certificació ISO.
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Activitats del centre
Oferta d’activitats i teràpies que compleixin els
gustos i interessos i s’adaptin a les capacitats de
cada resident: exercici físic, zona d’ordinadors
amb connexió a Internet, biblioteca, tallers de labors i manualitats, jardineria, pràctica religiosa,
intercanvi generacional amb escolars, elaboració
de disfresses i decoració, etc.
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Les instal·lacions
Espais lluminosos i climatitzats.
Habitacions dobles i individuals, totes exteriors i
amb bany adaptat,TV i telèfon.
Bugaderia pròpia.
Sala d’ordinadors amb accés a Internet.
Terrassa enjardinada.

