
Atenció propera i especialitzada

Servei d’atenció
domiciliària

Equip professional

Equip d’experts i especialistes dels diferents Centres de l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu. 

Infermer / gestor de casos

És el professional que lidera i coordina les diferents actuacions 
a dur a terme a l’àmbit domiciliari i/o a l’entorn de la persona 
a atendre: 

•	 Valoració integral de necessitats de les persones.
•	 Detecció de riscos, limitacions o problemes de salut.
•	 Establiment del Pla Personalitzat d’Atenció.
•	 Seguiment i avaluació continuada.

Els seus objectius van encaminats a mantenir o millorar 
l’autonomia i la qualitat de vida d’aquestes persones i les seves 
famílies.

Cuidadors

Persones formades per executar les activitats descrites al Pla 
Personalitzat d’Atenció al domicili o entorn de les persones ate-
ses, amb seguiment del Gestor de Casos.

Circuit

•	 Trucada telefònica i exposició del cas.
•	 Visita domiciliària i valoració de les necessitats individuals.
•	 Acord i signatura de contracte assistencial amb el SAD-SJD.
•	 Disseny d’un Pla Personalitzat d’Atenció.
•	 Seguiment de les activitats i sistemàtica de valoració conti-

nuada de l’atenció.

Cost del servei

El preu del servei s’estudia en una primera visita domiciliària, 
en funció de cada cas i segons les necessitats individuals, la 
complexitat i/o el temps de dedicació.

Fundació d’Atenció a la Dependència
Servei d’Atenció Domiciliària

C/ Numància, 7-13
08029 Barcelona
Tel. 93 365 29 65
info@fad-sjd.org
www.fad-sjd.org

Informació: Laborables de 8 a 20 h



Servei d’atenció domiciliària - SAD
Sant Joan de Déu

Atenció propera i especialitzada
El SAD-SJD és un servei que ofereix atenció 
domiciliària a persones de qualsevol edat, que es trobin 
en situació de pèrdua d’autonomia, pluridiscapacitat 
i/o malaltia crònica i que precisin d’un pla personalitzat 
d’atenció. 

L’atenció al domicili està guiada per un equip d’experts 
als àmbits geriàtric, pediàtric i de salut mental. 
L’objectiu general del SAD és contribuir a normalitzar 
i afavorir la conciliació de la vida de les persones i les 
seves famílies.

Objectius

Objectius generals

Prestar atenció a les persones en el seu domicili amb actuacions 
enfocades a:

•	 Mantenir o potenciar al màxim l’autonomia individual.
•	 Donar suport a la gestió de les seves limitacions o dependèn-

cies.
•	 Millorar la percepció de la seva qualitat de vida.

Objectius específics

Ajudar a les persones i als seus familiars a normalitzar les seves 
vides, afavorint la conciliació de la vida familiar diària:

•	 Oferir atenció els 365 dies a l’any, les 24hores al dia.
•	 Valorar les necessitats individuals i dissenyar un Pla Personalit-

zat d’Atenció.
•	 Tenir capacitat d’adaptació a les circumstàncies de cada cas, 

per cobrir les necessitats especifiques.

Geriatria i/o malalts crònics

Les limitacions o situacions de dependència, no són sinònims ex-
clusivament de gent gran; aquestes poden aparèixer i afectar a 
persones, en qualsevol etapa de la seva vida.

Els nostres serveis van dirigits a atendre persones que pateixen 
pèrdua d’autonomia, demències, discapacitat física, intel·lectual 
i/o atenció a persones amb processos de malaltia crònica.

Cartera de serveis

La cartera de serveis es caracteritza pel seu segell de qualitat pro-
fessional, tècnica i humana de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu. 

Cures i tractaments

•	 Control de símptomes, seguiment de tractaments, administra-
ció de medicació, cures, etc. 

Educació Sanitària

•	 Ajudar a la persona en el maneig d’estris o aparells.
•	 Fomentar la prevenció de riscos i la seguretat de la persona al 

seu entorn.

Suport en les activitats bàsiques diàries

•	 Higiene personal, vestir-se/desvestir-se, alimentació, eliminació 
i ordre de la llar.

Serveis d’acompanyament

•	 Suport emocional i a les gestions a l’entorn social.

Pediatria

Integració de la figura del Cangur sociosanitari. Aquest és el pro-
fessional designat per l’equip per dur a terme les activitats del 
Pla Personalitzat d’Atenció a infants amb pluridiscapacitat, pro-
blemàtiques com trastorns de conducta i d’altres problemes de la 
infància que necessitin d’un suport especialitzat.

Valors

L’atenció a les persones i les seves famílies està emmarcada 
en els valors de L’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, fent 
èmfasi en els valors de:

•	 PROXIMITAT com a servei de confiança i vinculació amb les 
persones.

•	 PROFESSIONALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ, com a 
excel·lència professional i qualitat d’atenció.

•	 RESPECTE com a valor que contempla i integra el dret a 
la dignitat, tant de la persona atesa, com de la seva família.

Valor afegit

La persona/família amb nosaltres tindrà un Pla Personalitzat 
d’Atenció necessiti o no un cuidador en el seu domicili.

Salut mental

El SAD ofereix a les persones amb problemes de Salut Mental, 
un servei d’atenció basat en la continuïtat del Pla terapèutic 
establert pel seu equip assistencial, amb suport per les acti-
vitats o gestions de la vida diària, acompanyament i/o suport 
psicològic.


