Apoio em cuidados de saúde

Apoio em cuidados de saúde
A We Care, Teach, Train, conta com diversos parceiros para o apoio em cuidados de saúde. Podemos ajudálo em diversas áreas: recuperação de AVC, pós-operatório, Alzheimer, Parkinson, cuidados paliativos, entre
outros.
Os nossos serviços são planeados à sua medida e avaliados regularmente para garantir que recebe a melhor
qualidade e o serviço mais adequado às suas necessidades.
Apoio em cuidados de saúde disponíveis:
• Medicina Geral e Familiar
• Enfermagem(incluindo cuidados a pés diabéticos)
• Neurologia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Terapia da Fala
• Terapia Ocupacional
Quando a doença avança e chega a uma fase terminal, os nossos serviços podem ajudar sobretudo para assegurar
que o cliente está confortável e acompanhado no seu meio familiar. Uma vez mais, a formação e a dedicação
dos nossos cuidadores irão permitir que o cliente e a sua família se sintam apoiados nesta fase difícil.
Nesta altura, é muitas vezes necessário articular os nossos serviços com equipas médicas e com as unidades
de cuidados continuados; procuramos trabalhar de perto com equipas médicas e outros profissionais de saúde
para assegurar que o cliente tem a dor controlada e de forma a garantir o maior bem-estar possível.

Garantias de qualidade
Somos uma empresa licenciada pela Segurança Social, entidade que tutela todas as respostas sociais em
Portugal.
Valorizamos o trabalho em rede e por isso fazemos parte de Redes Sociais em diversos municípios;
estabelecemos ainda protocolos com diversas entidades, nomeadamente Alzheimer Portugal - procuramos estar
mais informados e formados para poder ajudá-lo melhor. Todas estas instituições exigem padrões de qualidade
que cumprimos rigorosamente.
Temos seguros de responsabilidade civil que cobrem os nossos serviços. As nossas cuidadoras são profissionais
experientes que passaram por um rigoroso processo de selecção e comprovaram a sua idoneidade pessoal e
profissional. Dispomos de um conjunto de parcerias em diversas áreas que permitir-nos-ão responder às suas
necessidades com qualidade e rapidez.
Acima de tudo, os serviços de uma empresa licenciada incluem não só o trabalho do cuidador, mas também o de
uma equipa de retaguarda, para assegurar que o serviço decorre como pretendido; poderá contar connosco para
ultrapassar dificuldades e encontrar soluções.

Um serviço de qualidade
Oferecemos uma alternativa realista para possibilitar aos nossos clientes a permanência nas suas casas,
rodeados dos seus familiares, amigos e pertences. Sem frustração, sem ansiedade, sem lágrimas.
Quando tiver decidido pelo apoio que necessita não hesite em contactar-nos. Podemos fazer-lhe uma visita, sem
qualquer custo ou compromisso, para avaliar consigo as suas necessidades e a forma como o nosso serviço
poderá decorrer.

