Cuidem persones en bona companyia
Cada persona és única, per això els nostres
professionals s’adapten a les seves
necessitats específiques. A la residència
DomusVi Salita cuidem persones en bona
companyia, i ho fem amb un tracte familiar
i proper, basat en la confiança, l’empatia,
la professionalitat i l’entusiasme. Així
compaginar una estada còmoda i
satisfactòria i oferir a les famílies seguretat
i tranquil·litat.

Tracte familiar
Confort i benestar
Especialització sanitària

Residència per a gent gran
Salita
Està situat a la Parròquia d’Escaldes-Engordany.
Molt prop del Parc de la MOla i de les zones
verdes del Prat Gran.
Les nostres portes estan sempre obertes perquè
els residents rebin l'afecte i la companyia dels
seus sers estimats quan vulguin i fins i tot
comparteixin taula i estovalles. Perquè la vostra
felicitat, és la nostra.
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Confort i benestar
com a casa
“Als seus 80 anys, el
meu pare vivia
solament i no podíem
dedicar-li el temps
que volíem.
Des que està a
DomusVi sabem
que està envoltat
dels millors
professionals que
cuiden de la seva
salut i benestar i això
ens tranquil·litza.”
Marta, 43 anys
Filla de resident

La residència DomusVi Salita, ha estat dissenyada amb grans i lluminosos espais.
Disposa de terrassa enjardinada i està equipat per oferir el màxim confort.

Equip professional
i tracte familiar

A DomusVi Salita estem compromesos amb la salut i el benestar dels nostres
residents. El nostre equip multidisciplinari de professionals garanteix una atenció
personalitzada segons el nivell de dependència de cada persona i ho fem amb el
mateix afecte amb el qual ens agradaria ser cuidats.
Ens preocupem del manteniment de la seva capacitat cognitiva i de les seves
capacitats físiques, fomentem l'envelliment actiu i les relacions socials per oferir la
millor qualitat de vida possible als residents i a les seves famílies.
Serveis assistencials

Unitats especialitzades

· Atenció mèdica i infermeria diària

· Atenció gerontològica

· Atenció social i psicològica

· Rehabilitación y convalescències

· Bany privat

· Escriptori

· Llits articulats elèctrics

· Fisioteràpia i rehabilitació

· Respirs familiar i vancances

· Sala d’estar i T.V.

· Capella

· Àmplia terrassa exterior enjardinada

· Teràpia ocupacional, cognitiva i

· Alzheimer i altres demències

· Armaris individuals
· Biblioteca

· T.V. i telèfon
· Finestres amb gran
lluminositat

· Sala de rehabilitació i gimnàs
· Sala de teràpia ocupacional

psicomotriu
· Coordinació assistencial
· Animació sociocultural
· Control nutricional i dietètic

· Atenció i cures pal·liatives

