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Adinean aurrera egin ahala, arreta eta 
zaintza gehiago behar ditugu. IMQ 
Igurcon adineko pertsonentzako arreta 
soziosanitario onena aurkituko duzu, 
urteen poderioz sortzen diren beharrak 
ulertzen ditugulako eta hurbiltasunetik 
eta laguntzetik erantzuten diegulako.

EZAGUTZEN GAITUZU,  
IMQ IGURCON BETI 
ENTZUTEN DIZUGU 
ETA ERANTZUTEN 
DIZUGU

Ezagutu IMQ Laguntzak zuri eskaintzeko duen guztia

 · Telelaguntza: berehalako laguntza, 24 or-
duz, urteko 365 egunetan etxe barruan nahiz 
kanpoan.

· Etxez etxeko laguntza: eguneroko ze-
reginetan laguntzeko zaintzaileak, lagunt-
za-zerbitzuak eta psikologiako, fisioterapiako, 
erizaintzako, mantentze-lanetako, arreta me-
dikoko eta abarreko beste zerbitzu batzuk.

· Etxeko zainketa-planak: teknologia-
ren bidez mendeko pertsonen bizi-kalita-

tea hobetzeko eta gorabeherak prebeni- 

tzeko diseinatuak.

· Laguntza teknikoa eta etxebizitzaren 

moldagarritasuna: ohe artikulatuen alokai-

rua edo salmenta, gurpil-aulkiak, bainuge-

lako laguntzak, taka-taka eta mugikortasuna 

hobetzen duten beste aparatu batzuk.

· Etxez etxeko janari-zerbitzua eta ga-

rraio egokitua.

ZURE ETXEAN, ETA ETXETIK KANPO

· Egoitzak: bizikidetza-zentroak, iraunko-
rrak edo aldi baterakoak, baliabide asis-
tentzial eta terapeutiko ugarirekin pertso-
naren ongizatea bermatzeko.

· Eguneko zentroak: modu aktiboan 
bizitzeko zerbitzu-sorta zabala eskaintzen 

dute, haien autonomia eta gizarteratzea 
bultzatuz.

· Zainketa espezializatuetako unita-
teak: errekuperazio funtzionaleko unita-
teak eta bizitzaren amaierarako zainketak.

GURE ZENTROETAN

BETI GERTU 

Edonon zaudela ere, IMQ Laguntzak erabakiak hartzeko erreztasunak ematen dizki-
zu. Horregatik, gizarte-zerbitzuen arloko aholkularitza eskaintzen dizugu, lege- eta 
administrazio-izapide guztiak eta eskuragarri dauden prestazio ekonomikoei buruzko 
informazioa, errazagoa eta eskuragarriagoa izan dadin.

Zaintza-beharrak dituen senide bat 
dut. Jakin nahi nuke zein zerbitzu 
mota eskaintzen dituen sistema 
publikoak eta pribatuak. Batez 
ere, ni gaixotzen banaiz eta artatu  
ezin badut.”

IMQ Laguntzak gizarte-zerbitzuei 
buruzko aholkularitzak ematen ditu.

Nire amak aldaka hautsi zuen. Auto-
nomia berreskuratu behar du egu-
neroko jardueretan, errehabilita-
zioarekin eta osasun-arretarekin.”

IMQ Igurcoren Berreskurapen Fun- 
tzionaleko Unitateetan medikun- 
tza, erizaintza, psikologia, fisiotera-
pia, terapia okupazionala, gizarte- 
lana eta laguntzaileen arreta dugu.

Zer behar duzu?

AUKERATU NOLA 
NAHI DUZUN 
ZU ZAINTZEA

Nire aita bakarrik bizi da. Beldur 
naiz egunen batean istripuren bat 
izango ote duen eta ez ote duen 
inork lagunduko.”

IMQ Igurcon telelaguntza-zerbitzu 
bat izango duzu eskura, urteko 365 
egunetan berehalako arreta emateko.

Gurpildun aulki bat behar dut ama 
eguneko zentrora eramateko.”

IMQ Laguntzatik laguntza teknikoak 
eskuratzeko eta alokatzeko dauden 
aukerei buruzko orientabideak ema-
ten dizkizugu.



Beste behar soziosanitario batzuetarako, 
kontsultatu eta informa zaitez konpromisorik gabe. 

IMQn ondo zaintzea baita  
gure ardura nagusia

946 62 04 00
imqayuda@igurco.es

igurco.imq.es

“Ama begiratzen 
dudanean, 
jasotzen dituen 
zainketen kalitatea 
pertsona gisa 
duen kalitatearen 
parekoa izatea 
espero dut”
JOXEAN, 58 urte. Vitoria-Gasteiz


