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Solis thuiszorg dinler,  
kulak verir ve bakar.
Asırlardır.

Solis thuiszorg bakım ve ilgi sunar.

Kültürünüze, alışkanlıklarınıza ve günlük yaşamınıza uygun tam size göre evde 

bakım sunmaktayız. İstek ve beklentilerinize kulak veririz. Bizce öyle olması gerekir. 

Bu da bakım hizmetlerimizin çıkış noktasıdır.



  Solis
 telefon (0570) 698 298
 e-posta info@solisthuiszorg.nl
  Het Laar 1
  7414 BJ  Deventer
  www.solisthuiszorg.nl 

Solis'in hizmetleri 
• Yardım çağrı cihazı (LiveSafe)
• Kişisel bakım
• Refakat
• Çocuklara yönelik evde bakım
• Hemşire bakımı
• Evişlerinde yardım 
• (Çok kültürlü) evde bakım 
• Gece bakımı
• Evle ilgili Tam Paket
• Bunaklıkla ilgili Vaka Yöneticisi
• Evde palyatif bakım
• Ergoterapi
• (Yaşlılara yönelik) Fizyoterapi
• Logopedi
• Çeşitli egzersiz grupları 
• Çeşitli terapiler
• Barınma
• Yaşam destekli konutlar
• Bakım ve hemşire hizmetleri
• Rehabilitasyon
• Misafirhane (süreli bakım) 
• Öğün servisi
• Günlük meşguliyet / günlük tedavi
• Etkinlikler

Buro Saartje 

Hospice de Winde

Hemşirelerimiz sizin 
için bakımın endikasyonu yapabilirler. 

Solis thuiszorg
Bakımı özel sunarız.



www.solisthuiszorg.nl

Dinleriz, kulak veririz 
ve bakarız
750 yıldan daha uzun 
bir süre
Solis, başkalarıyla birlikte sizin mümkün olabildiğince 
bağımsız evde yaşamanıza yardımcı olur. Siz ve diğer 
semt sakinleri için huzurevlerimiz yemek, etkinlik veya 
dinlenmek için gidebileceğiniz bir yer ve bir araya 
gelme merkezidir. Huzurevlerimiz evinizde bakım 
gerçekleştirebilecek bir temel sunmaktadır. Ve artık 
evinizde kalamayacak durumdaysanız kendi semtinizin 
içinde tanıdığınız güvenli bir yere taşınırsınız.

Geçen 750 yıl hep zamana ayak uydurduk. Böylece genç 
kaldık, bir de buna ihtiyacınız olduğunu gördüğümüzde 
biraz daha fazla gayret etme konusunda tecrübe de 
kazandık. Yaklaşımımız pratiktir, kollarımızı sıvarız, 
uzmanız ve, bu da önemli, çok büyük değiliz. Bu nedenle 
sizi tanır ve en iyi şekilde hizmet verebiliriz. İstediğiniz 
şekilde size bakılması için çalışanlarımıza yeterli olanak 
tanırız. Bunu da kültürel farklılıklara saygı ve ilgi vererek 
yaparız. ‘Bakımı özel sunarız' bu anlama gelir.

Ev işlerinde yardım
Ev işlerinde size yardım eden 
kişi artık kendinizin yapama-

dığınız ev işlerinin bir bölümü üstlen-
mektedir. Bu yardımın başvurusunu 
sosyal semt ekibine yapabilirsiniz (www.
socialeteams.deventer.nl). Bu konuda 
Şahsa Bağlı Bütçe (PGBS) veya Ayni 
Yardım seçebilirsiniz. Sosyal semt ekibi 
size yardım/bütçe verilip verilmediğine 
bakar ve bunun ne kadar olduğunu be-
lirler. Solis thuiszorg ayni yardım çeşidini 
sunmaktadır. Kardeş şirketimiz olan Buro 
Saartje PGBS'i seçtiğinizde sizin için 
yardım görevlisi aracılığını yapabilir.
Bu durumda gelirinize bağlı olarak kendi 
katkınızı ödersiniz. 

Hemşire ve bakım hizmetleri
Ameliyattan sonra, hastalığın 
iyileşme sürecinde veya 

evde kronik bir hastalık nedeniyle 
bakıma veya hemşire yardımına muhtaç 
olduğunuzda kalifiyeli elemanlarla 
her türlü bakım sağlayabilen Solis 
thuiszorg sizin için hazırdır. Uzman 
hemşire hizmetine muhtaç olduğunuzda 
çalışanlarımız Uzman Hemşire Ekibi'ni 
(SVT) devreye sokabilir. SVT hemşireleri 
örneğin palyatif bakım ve kompleks 
yara bakımı sunabilirler. Bunlar her türlü 
uzman hemşirelik işlemlerini yapmak için 
özel eğitilmiş olup, haftanın tüm günleri, 
günde 24 saat kendilerine ulaşılabilir. 
Böyle bir durum Soli thuiszorg'tan bakım 
alan kişiler için güzel bir düşüncedir.

Gece bakımı
Bazı durumlarda geceleri uzun 
süre tek başınıza kalmanız 

akılca olmayabilir. Bu nedenle sadece 
gündüzleri değil gece bakım hizmeti-
mizden faydalanabilirsiniz. Gece bakımı 
tamamen ihtiyacınıza göre uyarlanır, yani 
bizimle karşılıklı istişare yoluyla gece 
bakımının hangi türünün size en uygunu 
olduğunu belirlersiniz. 

Yardım çağrı cihazı
Kendi evinizde yaşıyor ancak 
kendinizi tamamen güvende 

hissetmiyorsanız veya tereddütleriniz 
oluyorsa LiveSafe çözüm olacaktır. 
Bu da boyunuzda takılan düğmeye 
bir kez basmakla alarm merkezimize 
bağlandığınız alarm cihazıdır. İster evde 
olun, isterse yolda. Aniden düşmüş 
olduğunuzu varsayalım, düğmeye bir kez 
bastığınızda yardım yola çıktı demektir. 
Bu da size bir güven hissi verir. 

Evde gönüllü yardım
Biz veya siz fazladan desteğin 
gerekli olduğunu görürsek veya 

farkına varırsak gönüllü yardım de devre-
ye sokulabilir. Evde bakım çalışanlarımız 
konu hakkında oldukça bilgilidir ve size 
bu konuda seve seve yardımcı olurlar.

Eve yemek hizmeti
Kendi öğünlerinizi kendiniz 
yapmak size zor mu geliyor?  

O halde evinize öğünler getirebiliriz.  
Böylece hem sağlıklı hem de lezzetli bir 
öğünden emin olabilirsiniz.

Palyatif bakım
İyileştirme artık mümkün 
olmadığında, tedavisi olmayan 

bir hastalığınız olduğunda evde palyatif 
bakım sunarız. Palyatif bakım durumun 
yumuşatılması ve hafifletmesine 
yöneliktir. Solis thuisozrg'un hizmetinde 
çok tecrübeli ve uzman palyatif bakım 
danışmanları ve hemşireleri çalışır, bunlar 
da size gerekli olan her şeyi bilirler.

Büyük bir organizasyonun  
güvenlik ağı
Büyük bir bakım organizasyonun kardeş 
şirketi olarak Solis thuiszorg'un size 
sunabileceği bir çok şey vardır. Ekstra 
hizmetler için tüm olanaklar mevcut-
tur. Solis'in huzurevlerindeki etkinlik ve 
olanaklar hem orada oturanlara hem de 
semt sakinlerine yöneliktir. Huzurevleri-
miz semtte bir merkez işlevi görmekte-
dir, herkes kahve içmeye, neşelenmeye, 
etkinliklere katılmaya ve yemek öğünleri-
ne eşlik etmeye gelebilir. 


