A pedido de muitas famílias, a ATRPT lança o serviço de apoio domiciliário e conta
com a experiência da Serenity para dar resposta a todos os seus beneficiários.

Dando resposta a uma das necessidades de há muito sentidas pelos associados e conforme
apresentado no Plano de Ações para 2021, a ATRPT vai lançar a partir de 1 de setembro o
Serviço de Apoio Domiciliário.
O serviço dirige-se a todos os associados, independentemente da sua idade e destina-se a
responder a situações de carências temporárias (acidentes, falha ocasional e imprevista de
cuidadores, etc.), ou para apoios continuados ou, também, como alternativa a alojamento em Lar.
Os interessados deverão contactar a Secretaria telefonicamente para 225 002 207 ou enviar
email para: secretaria@atrpt.pt.
O serviço será da responsabilidade da ATRPT, porém e dadas as suas características, a
dimensão prevista e a necessidade de garantir um padrão de qualidade elevado, foi celebrado um
contrato protocolar com uma empresa dedicada a esta área, a SERENITY.
A Serenity, com a designação social Serenity Care Lda., desenvolve soluções de saúde
personalizadas, à medida de cada cliente. Através de uma mensalidade, o cliente tem direito a
diversos serviços, de acordo com a sua necessidade e condição de saúde. Qualquer que seja a
condição, para todos os clientes está sempre contemplado um Gestor Dedicado que acompanha,
orienta e apoia nas necessidades diárias e uma Linha de Apoio Profissional onde é sempre
atendido por um Enfermeiro, 24 horas por dia e que permite a cada membro receber
recomendações sobre medicação ou sintomas, orientação sobre exames e ou consultas e muito
mais, conforme a necessidade.
De entre a oferta, pode ainda contar com Médico ao domicílio, Nutricionista e Psicólogo ou
Fisioterapeuta ao domicílio, Auxiliar para apoio domiciliário, Consultas Online em Psicologia,
Nutrição, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Consulta da Dor.
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O grande foco da Serenity é criar as condições ideais que permitam proporcionar paz de espírito
à família, bem-estar físico e emocional, preservar as rotinas e autonomia de cada indivíduo. Daí
surge o investimento e aposta na tecnologia de companhia. A combinação de recursos
tecnológico e humano, permite-nos oferecer proteção e cuidado, 24 horas por dia, sem ser
intrusivo, com a garantia que existe sempre apoio a qualquer hora do dia.
Seja qual for a necessidade ou condição médica, a Serenity dispõe-se a realizar uma avaliação
ao domicílio, a qual é sempre realizada por um profissional de saúde. Esta avaliação apesar de
gratuita, nasce do compromisso em procurar sempre criar as condições ideais para que o
tratamento seja o mais eficiente, respeitando o contexto familiar e honrando o impacto que o
cuidar pode ter na vida e bem-estar geral de cada um.

A Direcção
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