Ningú l’estima com tu.
Ningú el cuida com nosaltres.

Prop de casa,
millor que a casa

SARquavitae Palma
Centre Residencial per a gent gran
C/ Camí dels Reis, 308 - 07010-Palma
Transport - Autobús: Línia 19 (Ctra. De Valldemossa)
Línia 16 (C/General Riera).

• Si creu que ja no pot estar sol i el dia a dia és cada vegada
més difícil ...
• Si vol que el seu familiar disposi dels millors professionals i de
la millor atenció especialitzada...
• Si cada vegada és més difícil atendre’l perquè pateix una
demència ...
• Si després d'un ingrés hospitalari creu que li convé una
rehabilitació o convalescència ...
• Si com a persona cuidadora necessita una mica d'ajuda
temporal per poder descansar ...
En el Centre Residencial SARquavitae Palma
podem ajudar-lo.

Centre Residencial per a gent gran SARquavitae Palma
El centre Residencial SARquavitae Palma
forma part de la plataforma més àmplia de centres
i serveis sanitaris i socials d’atenció a les persones
a Espanya

Informació i reserves
971 498 544
www.sarquavitae.es

Tracte familiar i
serveis personalitzats
Serveis assistencials:
· Atenció mèdica · Infermeria diaria
· Atenció social · Atenció psicològica
· Fisioteràpia · Rehabilitació
· Teràpia ocupacional · Teràpia cognitiva
· Teràpia psicomotora · Animació sociocultural
· Control nutricional i dietètic
· Coordinació assistencial (consultes externes, farmàcia...)

Serveis de benestar i confort:
· Cuina pròpia amb dietes · Servei de bugaderia
· Servei de neteja a les habitacions

Altres serveis:
· Perruqueria · Podologia · Cafeteria · Servei religiós
· Ortopèdia · Planxat i bugaderia de roba · ...

“Cada vegada la seva salut era més delicada. No podíem dedicar-li l'atenció
que ella necessitava. Va ser molt dur portar-la a la residència, però amb el
temps hem vist que va ser la millor decisió per a tots. A SARquavitae està
millor que a casa. Té companyia i l'atenció professional que nosaltres no li
podíem oferir. Quan venim de visita tornem a gaudir de la nostra mare.”
Maria, 39 anys

Un lloc ideal per viure
Habitacions

“Al principi em resistia a venir, però ara estic

· Bany privat
· Armaris individuals
· Escriptori
· Conexió individual a T.V. i telèfon
· Finestres àmplies amb lluminositat

molt contenta amb la decisió que em van

Les habitacions tenen un sistema
d’alarma per avisar el personal sanitari.

i relacionar-me amb altres persones de la meva

Zones de convivència
· Jardí ampli
· Sala de rehabilitació i gimnàs
· Sala de teràpia ocupacional
· Sala d’estar i T.V.
· Zona Wi-Fi
· Biblioteca
· Facilitat de pàrquing (consultar)

ajudar a prendre les meves filles. Aquí no em
trobo sola, m'agrada participar en les activitats

edat. Em fa sentir feliç. El personal és molt
amable i quan els necessito sempre estan al
meu costat”

Isabel, 79 anys

Equip sanitari
especialitzat

“És un privilegi formar part de

· Estades prolongades
· Estades temporals
· Centre de dia
· Unitats especialitzades en Alzheimer
i altres demències
· Convalescències
· Rehabilitació i recuperació funcional
· Respir familiar
· Atenció gerontològica
· Unitat de cures pal·liatives
· Atenció especialitzada en trastorns cognitius
i conductuals

satisfacció dels nostres residents,

l'equip humà de SARquavitae i
comptar amb els recursos de què
disposa. No només es veu en la
sinó en la tranquil·litat i felicitat
reflectida en les cares dels seus
familiars.”

Pau, 43 anys

