Sizinle birlikte çalışan
evde bakım hizmeti
OmniaZorg ihtiyaçlarınıza göre evde
bakım hizmeti sunmaktadir. Kültürel
veya dini ayrımcılık yapmadan, eşdeğerle
yaklaşıp genç, yaşlı, kronik hasta veya
geçici rahtasızlığı olan her kişiye hizmet
sunuyoruz. Durumunuzu iyi bilen, sizi
anlayan ve saygıyla muamele eden
mümkün oldukça devamlı aynı sağlık
görevlileriyle çalışarak kişisel arzu ve
ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlıyoruz.

Hoe krijgt u zorg?
Voor meer informatie of direct aanmelden
voor thuiszorg

OMNIAZORG

Neem dan contact op met ons op het
telefoonnummer 085 – 40 19 210 of vul het
formulier op de website www.omniazorg.nl
zo volledig mogelijk in en wij zullen uw
aanmelding zo snel mogelijk in behandeling
nemen, u informeren en vervolgafspraken
maken.

Gerçek anlamıyla sizin dilinizi konuşuyoruz.
facebook.com/omniazorg
085 40 19 210
085 30 30 610
info@omniazorg.nl
www.omniazorg.nl
Goudstraat 99a
2718 RD Zoetermeer

Persoonlijk & Betrokken

Persoonlijk & Betrokken

OmniaZorg aşağıdaki hizmetleri
sunmakta
• Ev işlerinde yardım
• Kişisel bakım
• Hasta bakımı
• Destek ve refakat

085 40 19 210
www.omniazorg.nl

Ne tür bakım
hizmeti sunuyoruz?
Hasta bakımı
Diplomalı ve BIG kaydı olan sağlık görevlileri
hasta bakımından sorumludur. Bu görevliler,
hasta bakimi,gerekirse yara tedavisi ve bakimi,
ilaç kullanımı, her turlu enjectiyonla ilac
tedavisi, hastalıklardan korunma mucadelesi
gibi eylemlerde yardımcı oluyoruz. Bu şekilde
mümkün olduğu kadar bağımsız ve bildiğiniz
kendi ortamınızda yaşayabilirsiniz. Ayrıca acil
durum numaramız haftada yedi gün ve günde
24 saat ulaşılabilir.
Bakım
Hastalandığınızdan, kaza geçirdiğinizden
veya hastenede olduğunuzdan geçici bir
süre bakıma ihtiyacınız olduğunda ya
da engelli olma durumunda dolayı uzun
süre bakıma ihtiyacınız olduğundan sağlık
görevelerimize başvurabilirsiniz: varis çorabı
giyme, yatağa yatma ve yataktan kalkma
gibi işlemlerde yardımcı ele ihtiyacınız
olduğunda ya da duş almayı, soyunup
giyinmeyi yalnız yapamadığınızda. OmniaZorg
arzu ve ihtiyaçlarınıza göre bakım hizmeti
sunmaktadır.
Her turlu hemsire ve hemsire teknik
hizmetleri
Ev dokktorunuzun yada ,profesyonel
hekiminizin yonlendirmesi dogrultusunda her
turlu hemsirelik ve hemsire teknik hizmetleri
icin yardimci oluyoruz. Diplomali ve BIG-kaydi
olan hemsirelerimiz verdikleri hizmetlerde
titizlikle sizlerin tedavisini yapiyorlar.

Ev işlerinde yardım
Hastalik yada saglik nedeniyle ev islerinizi
yapamaz durumda iseniz,size evinizi
supurme,yerleri paspaslama, tuvalet ve banyo
temizligi gibi ev işlerinde yardimci oluyoruz.
Ihtiyaca gore sizinle hangi ev işlerinde
yardımci alabileceğinize dair anlaşma yapılır.
Sizinle anlaşılan saatlerde profesyonel ev işleri
görevlilerimizin biri sizi ziyaret eder.
Refakat
Yardımımızla bağımsızlığınızı desteklemeyi,
korumayi veya dengelemeyi amaçlamaktayız.
Profesyonel refaktçilerimiz her zaman yardıma
hazırdır. Yani, OmniaZorg evinizde kişisel
yardım hizmeti vermektedir. Görevlerin
bağımsız yapılabilmesi için yeteneklerin eksik
olduğu yerde biz refakat ediyoruz.
Gündüz faaliyetleri
Bedensel ve/veya psikogeriatrik engelli
kişiler için mümkün oldukça kendi evlerinde
yaşayabilmeleri için gündüz faaliyetleri bir
çözüm olabilir. Gündüz faaliyetleri/günlük
bakımından faydalanarak müşterinin belirli
günlük ritmi olur, yaşam kalitesi düzelir ve
kişinin eşi ve/veya aile bireylerinin geçici
olarak yerini alır. Böylece eş/gönüllü bakıcı
olan hasta yardımcısı (mantelzorger) biraz
ferahlayıp daha uzun sure tahammül edebilir.

Omniazorg
neden bakım?
Saygılı, profesyonel, kişisel ve dogru
OmniaZorg bu temel değerleri çok önemli
bulup refakat ve bakım hizmeti sunmasında
her zaman göz önünde bulundurmaktadır.
Arzularınıza değer verip kültürel ve dini
değerlerinize saygı gösterip kişisel temasla ve
profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Gereken
bakımı ve refakati sunmada gönüllü bakıcı
olan hasta yakınları (mantelzorger) ve aile ile
anlaşarak çalışmayı çok önemli buluyoruz. Sizi
mümkün olduğu kadar bağımsız ve bildiğiniz
kendi ortamınızda yaşayabilmeniz için
elimizden geleni yapıyoruz.

