LA NOSTRA FILOSOFIA

Treballem el dia a dia per a que sigui un lloc
alegre,segur i agradable. Oferim un espai on
la soledat passa a ser companyia, alegria i
escolta.

centre geriàtric lleida

El nostre repte ha estat el de millorar amb
l’objectiu de donar el millor confort i
comoditat possible així com un ventall ampli
de serveis dels quals podrà gaudir.
El nostre compromís amb les persones és
màxim, i aquest és el nostre segell.
Té les portes obertes, tant de casa nostra com
la de tots els professionals que hi treballem,
Benvingut

Contacta amb nosaltres

Centre Geriàtric Lleida
Residència -Centre de dia
Ctra. Vall d´Aran, Km 5,5 - 25196 - LLeida
Tels. 973 23 37 44 - 973 23 40 01
info@centregeriatriclleida.com
www.centregeriatriclleida.com

El nostre repte...
MILLORAR
El nostre objectiu...
QUALITAT I CONFORT
El nostre compromís...
LES PERSONES

CENTRE DE DIA

centre geriàtric lleida

lleida

residència

SERVEI ESPECIALITZAT

Centre de dia

Fundada l'any 1968 com la antiga " casa de
las hermanitas de los pobres" congregació
que va arribar a Lleida el 25 de novembre de
1864, acollint persones grans sense recursos,
oferint la seva hospitalitat i creant una llar
familiar on regnava l'esperit de servei,
efectivitat i respecte.

- Servei Mèdic i d’Infermeria 24 hs
- Servei de Treball Social
- Servei de Psicologia
- Servei de Fisioteràpia
- Servei de Educació Social i Animació
- Servei de Teràpia Ocupacional
- Servei de Podologia i Perruqueria
- Servei de Bugaderia, Neteja i Manteniment
- Servei de Cuina
- Dietes adaptades als usuaris
- Valoració geriàtrica integral pel metge
de família

El centre de dia és un servei d'acolliment
diürn que complementa l'atenció pròpia de
l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir
la recuperació i el manteniment de
l'autonomia personal i social, mantenir la
persona en el seu entorn personal i familiar
en les millors condicions i proporcionar
suport a les famílies en l'atenció a les
persones grans dependents.

Servei 24 hs

assistència ESPECIALITZAda

Desde el 1 de juny del 2016 obre les portes
Centre Geriàtric Lleida, un servei assistit
d'acollida residencial, amb caràcter temporal
i/o permanent i d'assitència integral per a
persones grans amb dependència.
Us posem a la vostra disposició una llar en la
que treballem un equip de persones
disposades, amb uns coneixements adquirits
i titulació oficial, en continuo reciclatge, amb
experiència en el sector i especialitzats en el
cuidat i necessitats de persones dependents.
Obrim les portes de la nostra llar, tant de
casa nostra com la de tots els professionals
que hi treballem.

L’objectiu és promoure l’autonomia i no la
dependència.

- Servei Mèdic i d’Infermeria
- Servei de Treball Social
- Servei de Psicologia
- Servei de Fisioteràpia
- Servei de Educació Social i Animació
- Servei de Teràpia Ocupacional
- Servei de Podologia i Perruqueria
- Servei de Bugaderia, Neteja, Manteniment,
- Servei de Cuina
- Dietes adaptades als usuaris
- Valoració geriàtrica integral pel metge
de família
Horari
De dilluns a diumenge de 9:00 a 20:00

