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ATENCIÓ A DOMICILI

Treballem a casa dels pacients, facilitant la plena 
autonomia als familiars o vetlladors per tal de poder 
atendre les seves obligacions professionals
i personals.

Qui som
5 Serveis és una empresa que, des de 1994, 
ofereix serveis sanitaris a domicili, les 24 hores 
del dia, 365 dies l'any.

Els nostres serveis s'adrecen a tot tipus de 
persones, des de l'atenció de nadons fins a 
persones de la tercera edat.

Aquests serveis es poden sol·licitar per hores, dies 
i nits o durant mesos.

Oferim un servei personalitzat i adaptat a cada 
situació particular.

Per tot això, 5 Serveis fou guardonada per 
l'Ajuntament de Barcelona amb el premi ODAME 
a la Capacitat Empresarial Provada.

La nostra qualitat marca la diferència.

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

També oferim atenció directa a aquells pacients i 
malalts que es troben en període de convalescència 
en un centre clínic o hospitalari.



Donem assistència a
5 Serveis donem assistència a tot tipus 
de pacients:

GENT GRAN

Oferim tot el suport que la gent gran necessita: 
fer-los companyia, preparar-los el dinar/sopar, 
ajudar-los a realitzar qualsevol gestió, atendre les 
seves necessitats personals, higiene, etc.

INFANTS

Atenem als seus fills/filles des que neixen, 
oferint-vos ajuda en qualsevol situació que se 
us pugui presentar.

PERSONES MALALTES

Postoperatoris: Persones en processos 
postoperatoris, períodes de convalescència o 
que han patit un accident.

Disminuïts físics i/o psíquics: Pacients amb 
demència senil, Alzheimer, Parkinson, 
arteriosclerosi, esclerosi múltiple, embòlies, 
invidents, pacients oncològics, etc.



Equip professional 
i humà
Tenir cura d'un familiar malalt no és una tasca 
gens fàcil. Tothom necessita consell i suport quan 
es troba en aquesta situació. Trobar personal 
titulat i de confiança per atendre degudament als 
nostres estimats pot convertir-se en una feina 
àrdua i complicada.

Només una empresa com 5 Serveis amb una 
llarga experiència i una clara vocació de servei, 
pot garantir la professionalitat i eficiència que 
vostè necessita per poder marxar de casa amb 
absoluta tranquil·litat.

5 Serveis us ofereix una excel·lent relació 
qualitat-preu. Confiï en nosaltres.

QUIN PERFIL TENIM 
AL NOSTRE EQUIP?

El nostre equip es caracteritza per la seva 
professionalitat i una exclel·lent formació. 
Són professionals als quals els agrada treballar 
amb persones i per a les persones.

Seleccionem personal especialitzat, amb bones 
aptituds i actituds, on destaqui especialment la 
discreció, doncs som conscients que treballem 
amb persones dins el seu propi domicili.



 Infermeres

 Auxiliars de clínica

 Auxiliars de geriatria

 Fisioterapeutes

 Quiromassatgistes

 Puericultores

 Cangurs

Els nostres serveis

PERSONAL ESPECIALITZAT: SERVEI D'ORTOPÈDIA:

5 Serveis posa a la seva disposició una gran 
varietat de material ortopèdic, tant de compra com 
de lloguer.

DESTAQUEN:

• Accessoris per a la mobilitat

• Cadires de rodes

• Caminadors

• Llits articulats 

• Matalassos anti-escara, etc...



CURES:

 Úlceres varicoses: a les cames.

 Úlceres per pressió produïdes per falta 

 de mobilitat, etc.

 Postoperatoris.

 Caigudes greus.

INJECTABLES:

 Administració d'injeccions d'urgències o  

 tractaments prolongats.

 Administració d'ènemes.

SONDES:

 Canvi de sondes vesicals (orina)

 Sondes naso-gàstriques (alimentació)

ATS Infermeres
L'equip d'infermeres de 5 Serveis 

us ajudarà en tot tipus de tractaments:

Realitzem tot tipus de cures



Serveis d'auxiliars 
de geriatria
5 Serveis ofereix el suport que la gent gran 
necessita, en relació a:

Higiene: Fer la higiene personal respectant al 
màxim la seva intimitat, realitzar canvis posturals i 
transferències, fomentar els hàbits adequats de 
conducta, canvis de col·lector d’orina, bossa de 
colostomia, bolquers, prevenció d’úlceres, tenir 
cura del seu entorn: dormitori, bany, roba, ...

Alimentació: Fer la compra, cuinar, acompanyar-los 
a l’hora de menjar i controlar les dietes pautades.

Medicació: Supervisió i administració de la 
medicació prescrita.

Companyia: acompanyar-los al metge, a l’hospital, 
a recollir receptes, sortir a passejar, fer les diferents 
gestions, etc.



REFLEXOTERÀPIA

Aquesta teràpia complementària consisteix a 
atenuar o activar les funcions del nostre 
organisme, per mitjà de l'aplicació de pressions 
digitals en uns punts concrets.

Quan el nostre equip d'especialistes detecta una 
alteració en l'organisme, estimulen amb una 
pressió o un lleuger massatge la zona 
corresponent, fins a dissoldre el bloqueig que va 
causar el desequilibri o malaltia.

Les zones més sobre les quals s'aplica són les 
mans, les orelles, el nas i, sobretot, els peus.

Fisioterapeutes
La rehabilitació té com a finalitat restablir el 
funcionament vital del cos després d'una malaltia 
o lesió, evitant així el risc de patir futures seqüeles.

El paper del fisioterapeuta és fonamental per 
ajudar al pacient a alleugerir tot tipus de molèsties, 
dolors i lesions que comprometin la seva salut 
i el seu benestar físic.

Els especialistes de 5 Serveis ajuden a realitzar 
mobilitzacions actives i/o passives a aquelles 
persones que han patit caigudes, trencaments, 
hemiplègies, o persones amb dificultat per 
caminar, etc.

Ajudem a alleugerir tot tipus de molèsties, dolors 
i lesions.



Puericultores
La Puericultura té com a finalitat tenir cura dels més 
petits durant els primers dies de vida.

Les bases fonamentals d'aquest tipus de professionals 
són els coneixements sanitaris, la protecció, la higiene, 
la cura i l' educació dels bebès. Gràcies a tot això es 
poden prevenir molts trastorns infantils.

La Puericultora ha de tenir un gran coneixement sobre 
els infants per tal de poder vetllar per la seva seguretat 
i poder donar suport als pares en l'educació i 
desenvolupament fins a l'edat pre-escolar. 

5 Serveis us ofereix:

 Professionals especialitzats en parts múltiples.
 
 Serveis diürns i/o nocturns durant la quarantena.

 Atenció a nens i nenes amb malalties de risc que  
 requereixen una atenció específica.

 Serveis després de la baixa maternal fins que 
 el nen/a vagi a la llar d'infants.

Sabem que les mares confien en 5 Serveis perquè 
els proporcionem el personal més adequat a les seves 
necessitats.



Oferim els nostres serveis 
de cangur per a nens en:

 Domicilis

 Hotels

 Hospitals

 Segones residències

Babysitting (cangurs)
Els infants necessiten cangurs amb experiència, que 
siguin afectuoses, creatives i amb una gran capacitat 
empàtica per a fer més amenes tant les seves hores 
d'estudi com les d'esbarjo.

Els pares i mares busquen persones de màxima 
confiança per tenir cura dels seus fills/filles. Nosaltres 
tenim les professionals amb totes les aptituds que 
ells exigeixen.

Cada casa és un món i per això els proporcionem la 
cangur amb el perfil que s'adapta més a vostès, pel 
correcte seguiment de les normes de cada família.

Els infants necessiten una constant i correcta 
dedicació per ajudar-los en el desenvolupament del 
seu creixement físic i emocional.


