


Vores dygtige, veluddannede og nøje udvalgte
sundhedsmedarbejdere har mange års erfaring i at løse
alle former for opgaver i hjemmeplejen.

Vi arbejder hver dag efter Fyns Hjemmeplejes værdier, som
løbende gennemgås omhyggeligt for at sikre, at værdierne
omsættes til handling i hvert eneste møde med vores ældre
borgere. Vi er rustede til at hjælpe alle, også når det drejer
sig om borgere med akutte eller kroniske udfordringer. 

Ofte forekommende sygdomme og tilstande som f.eks:
Demens, hjerneskader, KOL og kræft samt nedsat mobilitet
og inkontinens er udfordringer, som vores medarbejdere
har erfaring med - og kompetence til at håndtere på en
sikker og forsvarlig måde.

Ændrer din situation sig, er vi naturligvis parate til
at medvirke til at ændre plejen og omsorgen i samarbejde
med dig, dine pårørende og naturligvis kommunen.

Vi kommer gerne med forslag vedrørende plejen i god tid,
ligeså snart vi bemærker, at dine behov ændres.

Vi er opmærksomme på dig og dine behov døgnet rundt.

V

Vi tilbyder dig tryghed døgnet rundt

Rettidig omhu kan øge livskvaliteten
betragteligt for den enkelte.
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●   Kompetent og faguddannet personale. 
●   Stabile og faste medarbejdere.
●   Respekt for dig, dit liv, dine vaner og dit hjem.
●   Tæt dialog med dig, dine pårørende og din kommune.
●   Mulighed for tilkøb af ydelser, f.eks. hjemmeservice,
      tilberedning af mad, Finansiel/økonomisk rådgivning.
●   Den svære samtale  (med Terapeut).
●   Medarbejderne bærer alle uniform samt billed ID.
●   Alle medarbejdere har naturligvis ren straffeattest.
●   Erhvervs-ansvarsforsikring i tilfælde af uheld.

Vi glæder os til at besøge dig
Vi kommer gerne til dig og drøfter dine specifikke behov.

Ring til vores daglige leder,
Socialrådgiver Gitte Møller på tlf. 21 79 14 20

for nærmere information eller få
en aftale om et uforpligtende besøg.

MøllerMøller
FYNS HJEMMEPLEJE
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Gitte Møller
Indehaver, Socialrådgiver
Tlf.nr: 21 79 14 20
Mail: gitte@fynshjemmepleje.dk

Fyns Hjemmepleje er startet, fordi vi kan tilbyde noget
ekstra end det offentlige. Vi ønsker det er os, der er til
for dem, der måtte have brug for hjælpen. Sådan kan
vi sammen sætte rammerne, for at bevare den enkeltes
livskvalitet bedst. Vores personale er kvalificerede og
dygtige medarbejder, der alle er uddannet indenfor
sundhedssektoren og sætter en ære i deres arbejde.
Vi arbejder målrettet på at forbedre os, og deltager

løbende i kurser og efteruddannelse. Dette sikre, at vi
altid kan tilbyde et stærkt fagligt og professionelt

personale. Vores personale bærer alle uniform og har
synlig billedlegitimation Vi har ansatte døgnet rundt.

Derfor, er vi er altid klar til at dække dine behov.

Pleje & Omsorgmed plads til den enkelte....


