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سوليس للرعاية المنزلية تستمع، 
وتشاهد وترعى.

منذ قرون.

 سوليس للرعاية المنزلية تقدم الرعاية واالهتمام. إننا نقدم الرعاية المنزلية حسب
 الحاجة بما يتالئم مع عاداتك وحياتك اليومية. ونحن نستمع الحتياجاتك وتوقعاتك.

وهذا في رأينا ما ينبغي أن يكون. وهذه هي نقطة االنطالق لخدمات الرعاية التي نقدمها.



  Solis
 (0570) 698 298

 info@solisthuiszorg.nl
Het Laar 1

7414 BJ  Deventer
www.solisthuiszorg.nl 

خدمات سوليس
• التنبيه الشخصي )اليف سيڤ(

• العناية الشخصية

• المتابعة والمرافقة

• رعاية الطفل في المنزل

• الرعاية التمريضية

• المساعدة في األعمال المنزلية

• الرعاية المنزلية )عديدة الثقافة(

• الرعاية الليلة

• المجموعة المنزلية الكاملة

• مدير حالة الخرف

• الرعاية الملطفة في المنزل

• العالج الحركي

• العالج الطبيعي )للمسنين الضعفاء(

• عالج النطق

• مجموعات تدريب مختلفة

• مختلف أنواع العالج

• السكن

• سكن المسنين الذي يقدم الرعاية

• الرعاية والتمريض

• إعادة التأهيل

• دور الضيافة )الرعاية المؤقتة(

• خدمات الوجبات

• قضاء النهار / العالج النهاري

• األنشطة

مكتب سارتيه
دار العجزة دي ويند

الممرضين لدينا يمكنهم
سوليس للرعاية المنزليةوصف أنك في حاجة للرعاية

إننا نهتم شخصيًا بالرعاية
الهاتف
البريد اإللكتروني



www.solisthuiszorg.nl

إننا نستمع، ونشاهد ونرعى
منذ أكثر من 750 سنة

تساعدك سوليس، سويًا مع جهات أخرى، على تمكينك من 
مواصلة المعيشة في البيت بشكل مستقل ألطول وقت 
ممكن. ومن أجلك أنت وسكان الحي اآلخرين توجد بيوت 

الرعاية السكنية التابعة لنا كأماكن للتالقي، والتي يمكنك 
الذهاب إليها لتناول وجبة الطعام، أو لمزوالة نشاط أو 

للترفيه وقضاء وقت الفراغ. وتوفر بيوت الرعاية السكنية 
التابعة لنا القاعدة التي تقدم منها الرعاية في بيتك. وإذا لم 

يعد من الممكن استمرار بقائك في بيتك فستنتقل للسكن 
داخل حيك في مكان آمن تعرفه بالفعل.

في آخر 750 سنة كنا دائمًا نتقدم مع الزمن، وهو أمر يبقينا 
شبابًا ويكسبنا خبرة للمضي قدمًا ببضعة خطوات إضافية 
عندما نرى أنك في حاجة إليها. إن أسلوبنا أسلوب عملي، 
أال وهو مباشرة العمل بكل همة، وبخبرة محترفة، ونحن 

في المقام األول لسنا كبارًا. وهكذا نعرف من أنت وتعرف 
من نحن، ويمكننا أن نوفر لك أفضل الخدمات. ونحن نقدم 

لموظفينا الكثير من الحرية لضمان تقديم الرعاية لك بطريقتك 
الخاصة، وهذا ما نعنيه بأننا “نهتم شخصيًا بالرعاية”.

المساعدة في األعمال المنزلية
تأخذ مساعدتك في األعمال المنزلية 

منك جزء من المهام المنزلية التي لم 
تعد قادرًا على أدائها بنفسك. وهذه المساعدة 

يمكنك أن تطلبها عن طريق فريق الحي 
االجتماعي )www.socialeteams.deventer.nl(. ويمكنك 

في هذا الصدد أن تختار الميزانية المرتبطة 
بالشخص )PGB( أو المساعدات العينية. ويحدد 

فريق الحي االجتماعي ما إذا كنت ستحصل على 
المساعدة / الميزانية وما هو قدرها. وتقدم 
سوليس للرعاية المنزلية المساعدات العينية. 

وشقيقنا، مكتب سارتيه،  يمكنها أن تقوم 
بالوساطة لتدبير المساعدة لك في حالة اختيارك 

الميزانية المرتبطة بالشخص. ومتوقفًا على 
دخلك ستدفع حصة مساهمة ذاتية.

التمريض والرعاية
بعد الجراحة، أو عند الشفاء من 

المرض أو ألنك في حاجة في المنزل 
إلى مساعدة في الرعاية أو التمريض بسبب 

مرض مزمن تكون سوليس للرعاية المنزلية في 
خدمتك بموظفيها المؤهلين الذين يستطيعون 
تقديم أي نوع من أنواع الرعاية. وإذا كنت بحاجة 

إلى الرعاية المتخصصة فيمكن لموظفينا أن 
 .)VST( يطلبوا تدخل فريق التمريض التخصصي
والممرضون والممرضات في فريق التمريض 

التخصصي يمكنهم على سبيل المثال تقديم 
الرعاية الملطفة ورعاية الجروح المعقدة. وهم 
مدربون خصيصًا ألداء أعمال التمريض الخاصة، 
ويمكن االتصال بهم في جميع أيام األسبوع 

على مدار 24 ساعة يوميًا. وهذه فكرة لطيفة 
ألولئك الذين يتلقون الرعاية من سوليس للرعاية 

المنزلية.

الرعاية الليلية
توجد أحيانًا مواقف ال يكون من 

الحكمة أن تبقى فيها وحدك في 
المنزل لفترة طويلة. ولهذا السبب ليس في 

وسعك أن تستخدم الرعاية التي نقدمها أثناء 
النهار فحسب، بل أيضًا في الليل. والرعاية 

الليلة يجري تصميمها بما يتمشى تمامًا مع 
احتياجاتك، وبالتشاور ستحدد أنت ما هو شكل 

الرعاية الليلية الذي يناسبك جيدًا.

التنبيه الشخصي
إذا كنت ساكنًا بشكل مستقل، ولكن 
ربما ال تشعر تمامًا باألمان أو الثقة، 
ها هو تريز. جهاز “اليف سيڤ” LiveSave. وهذا 

الجهاز هو جهاز إنذار ترتديه حول عنقك، وبمجرد 
ضغطة واحدة على الزر سيجري تحويل اتصالك 

إلى مركز اإلنذار لدينا. ومن هذا المنطلق، 
افترض أنك قد وقعت، بمجرد ضغطة واحدة على 
الزر ستكون المساعدة في طريقها إليك، وهذا 

أمر يعطي الشعور باألمان.

مساعدة المتطوعين في المنزل
إذا رأينا أو الحظنا أنك في حاجة إلى 

مساعدة إضافية فمن الممكن أن 
ُيطلب تدخل مساعدة المتطوعين. وموظفي 

الرعاية المنزلية لدينا عندهم معلومات جيدة عن 
ذلك ويسعدهم متابعة تقديم المساعدة لك.

توصيل وجبات إلى المنزل
إذا كان من الصعب عليك أن تعد 
وجبات طعامك، يمكننا أن نقوم 

بتوصيل وجبات الطعام لمنزلك، وهكذا ستضمن 
أن تتناول وجبة لذيذة وصحية.

الرعاية الملطفة
إذا كان العالج غير ممكن وكنت من 

المرضى الميؤوس من شفائهم، فإننا 
نقدم الرعاية الملطفة في المنزل. والرعاية 

الملطفة تركز على التخفيف والتلطيف. ويوجد 
في الخدمة لدى سوليس للرعاية المنزلية 

مستشارين وممرضين في مجال الرعاية الملطفة 
من ذوي الخبرة العالية والمهارة والذين يعرفون 

بالضبط ما تحتاجه.

شبكة أمان المنظمة الكبيرة
كإبنة تابعة لمنظمة رعاية كبيرة يوجد لدى 
سوليس للرعاية المنزلية كثير من الخدمات 
التي تقدمها، وكافة اإلمكانيات للخدمات 

اإلضافية متوفرة لديها. واألنشطة والتجهيزات 
التي توجد في مراكز الرعاية السكنية التابعة 

لسوليس مخصصة للسكان وسكان الحي، 
ومراكز الرعاية السكنية التابعة لنا هي نقط 

مركزية في الحي يجري فيها الترحيب بكل فرد 
لتناول القهوة والمرح واالستمتاع بالجو المسر 

وممارسة األنشطة وتناول وجبات الطعام.


