QUI SOM
L’Associació Catalana per al Parkinson (ACAP) és una entitat
privada sense ànim de lucre que treballa amb la missió de donar
atenció i assessorament a les persones afectades per la
malaltia de Parkinson i les seves famílies.
Creada l’any 1985, va ser la primera Associació de Parkinson a
Espanya. Al 1997 va ser declarada entidad d’Utilitat Pública pel
Ministeri de l’Interior i és membre de la EPDA (European
Parkinson’s Disease Association) des dels seus inicis.
•

Serveis adreçats a la millora de la qualitat de vida i el
manteniment de l’autonomia personal.

•

Teràpies especialitzades.

•

Atenció social i psicològica.

•

Conferències i tallers sobre la malaltia de Parkinson.

•

Newsletter mensual i revista semestral.

•

Programes d’educació i informació.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON
C. Pintor Tapiró, 4, 1r pis

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

08028 Barcelona
www.catparkinson.org
93 245 43 96
social@catparkinson.org

Declarada d’Utilitat Pública

T’acompanyem
Volem preservar la teva
autonomia personal i donar espai
al teu cuidador. Sabem que com a
casa no s’està enlloc per això
anem nosaltres a donar-te suport
en les teves activitats de la vida
diària.

b

Servei d’Atenció a Domicili

Tindràs al teu abast un equip de
professionals especialitzats en la
malaltia de Parkinson que et
donaran l’atenció que necessites.

Des de fa 15 anys, l’ACAP gestiona el seu

Si necessites el servei de SAD el posem al teu

La teva salut i la dels teus és el

propi Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

abast de manera continuada o bé puntual. El

primer, deixa’ns a nosaltres

adreçat a persones afectades per la malaltia

servei és operatiu els 365 dies de l’any, de

encarregar-nos de donar-te

de Parkinson i les seves famílies amb l’objectiu

08:00h a 21:00h.

suport en els àpats, les visites al

de donar suport en les Activitats de la Vida
Diària (AVD) de la persona afectada.

La coordinadora és la persona que fa la
primera visita a domicili per establir quines

El servei es realitza amb personal propi

són les necessitats, quines seran les tasques

de l’ACAP i coordinat des de l’entitat.

de la persona que hi vagi i es defineixen dies i
hores del servei.

Les treballadores familiars i auxiliars de
geriatria estan especialment formades en la
malaltia de Parkinson.

INFORMA’T:
93 245 43 96
SOCIAL@CATPARKINSON.ORG

metge, preparació dels teus estris
i tot el que necessitis per mantenir
la teva qualitat de vida.
Tarifes SAD:
•

0 a 5 h/setmana

15€/h

•

6 a 10h/setmana

14,50€/h

•

11 a 15h/setmana

13,50€/h

•

Més de 15h/setmana 12,50€/h

