Konuklarmızın kültürüne saygılı bakım ve tedavi
Konuklarımızın kültürüne saygı duyan Saphir Huzurevine hoş geldiniz! Selam ! سالم
Saphir, konuklarımızın kültürlerine ve dinine saygıyı eksik etmeden, tedaviden
yararlanabilecekleri bir yerdir. Sağladığımız profesyonel bakıma kültürel ve dini bir
boyutu entegre etmek için misafirlerimiz ve aileleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu benzersiz
yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Okumaya devam edin...
Birinci sınıf bir konum
Saphir Dinlenme ve Bakım Evi, Brüksel'in hareketli merkezinde yer almaktadır. El
Chatibi Kültür Merkezi ile Laken Kraliyet Malikanesi arasındaki Bockstael metro
istasyonuna yakınlığı sayesinde toplu taşıma ile Saphire çok kolay erişilebilir.
Profesyonel yardım
Elbette, her birimiz ihtiyacı olan aile üyelerimizle ilgilenebiliriz, ancak bu her zaman
mümkün değildir. Tam da yardıma ihtiyacınız olduğu zamanlarda sizi ve ailenizi
desteklemek için buradayız.
Ihtiyaç sahibi yakınınız, gece gündüz demeden profesyonel ve uygun bakım ve
takipten faydalanacaktır.
Kronik kas rahatsızlıkları, bunama ve Alzheimer hastalığı dahil birçok hastalık böyle bir
yaklaşımı gerektirir. Misafirlerimizin her birine ihtiyaç duydukları bireyselleştirilmiş bakımı
sunuyoruz.
Ayrıca personelimiz, misafirlerimize kültürel açıdan duyarlı bakım sağlamak için özel
olarak eğitilmiştir. Çalışanlarımız, en uygun bakımı sunmak için düzenli olarak eğitim
alırlar ve birden fazla dil konuşurlar.
Katılımcı bir yaklaşım
Kararları sizinle birlikte alıyoruz, çünkü ailenin rolünün çok önemli olduğuna inanıyoruz.
Gerçekten bizde sevdiklerinizin iyiliği duşunuyoruz.
Bazı tedavileri kendiniz mi halletmek istiyorsunuz? Saphir'de bu da mümkündür.
Sevdiklerinize en iyi şekilde yardımcı olabilmeniz için size tüm açıklamaları yapmaktan
mutluluk duyarız. Eğer arzu ederseniz, ailelerinizi de yemeklere ve dini faaliyetlere
severek dahil ederiz.
Bireysel ve toplu aktiviteler düzenleyerek ailelerin görüşlerini dinlemeyi bir onur
meselesi olarak görüyoruz.
Bu geri bildirim, hem herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için programımızı yeniden
düzenlememize hem de hizmetlerimizi gözden geçirmemize olanak tanır. Sevgili
aileler ve dostlar kapımız size her zaman açık!
Ayrıca yerel gönüllülerin yardımlarından da yararlanıyoruz. Saphir'in konumu, farklı
kültürlerden ve dinlerden topluluklarla çalışmamıza olanak tanır.

Sonuç: Tamamen anlayışçı bir yaklaşım! Hem konuklarımızı rahatlatacak, hemde
mahalle sakinlerini dinlenme ve bakım evimizin işleyişine dahil edecek bir kurum.
Yaşam kalitesi
Hayat, her anının tadına varmayı hak eden muhteşem bir hediyedir. Ve Saphir'de her
günü değerlendiriyoruz. Çalışanlarımız, her türlü kültürel yaşam tarzını dikkate alır.
Bunu başarmak için özellikle farkli kültürlerin güzelliklerinden yararlaniyoruz.
Eğlence, atölye çalışmaları, oyunlar, müzik ve televizyon izleme gibi faaliyetlerimizi,
konuklarimizin alışkanlıklarına ve dillerine göre uyarlıyoruz.
Mutfak personelimiz konuklarimizin mutfak kültürünün ihtiyaçlarını karşılamak için
eğitilmiştir. Saphir'de helal yemek kendi mutfaklarımızda hazırlanmaktadır. Ayrıca oruç
dönemlerini ve önemli bayramları da dikkate alıyoruz.
Uyarlanmış bir altyapı
Saphir tek kişilik odalar sunmaktadır. Bu, her misafirimizin kendi alanına ve kendi
banyosuna sahip olduğu anlamına gelir. Misafirlerimizin sağlığı için her şey
düşünülmüştür. Odalar konforlu bir şekilde döşenmiştir, ancak elbette mobilya,
televizyon, koltuk veya diğer kişisel eşyaları kurarak bu alanı kişiselleştirebilirsiniz.
Kuruluşumuzda türkçe ve arapça televizyon kanalları izlenebilmektedir.
Kültürel çeşitliliğe saygı duyan, her katın kendi yemek odası ve oturma odası vardır.
Bu alanlar, aile ve arkadaşlarla geçirilen toplantıları ve güzel zamanları teşvik eder.
Konuklarımız ayrıca zemin ve üçüncü kattaki ibadet alanından faydalanabilirler. Bu
alanlardan biri zemin katta yer almaktadır ve bir imamın huzurunda Cuma namazı
kılınacak kadar büyüktür. Ayrıca o kutsal alanda ailenizle birlikte namaz kılabilir veya
dua edebilirsiniz. İkinci ibadethane üçüncü kattadır. Bu iki oda, isteyenlerin abdest
alabileceği bir banyo ile bitişiktir.
Ziyaretleriniz sırasında Grand Café'mizde oturmaktan çekinmeyin! Misafirlerimiz ve
aileleri için merkezi bir buluşma yeridir. Mahalle sakinleri de burada hoş
karşılanmaktadır. Herkese açık bir yerdir. Menümüzde lezzetli atıştırmalıkların yanı sıra
soğuk ve sıcak içecekler bulacaksınız.
Demans hastası misafirlerimize özel ilgi
Tesisimizde demans hastası misafirlerimiz için ayrı bir “Myosotis” bölümü
bulunmaktadır. Yalıtılmış ve izole edilmiş bir ünitedir, ancak yine de açık bir özelliğe
sahiptir. Misafirlerimiz orada istedikleri gibi dolaşabilirler, ancak oradan gözetimsiz bir
şekilde ayrılamazlar, bu da ailelerine büyük bir güven duygusu verir.
Bu departmanda çalışan görevliler, sahip oldukları empati duyguları ve sarsılmaz
özverilerinden dolayı seçilmiştir. "Positive Care" hizmetimizde, misafirlerimizle temasta
duyusal yönü vurguluyoruz. Günlük rutin ve sabit personel, misafirlerimizin oryantasyon
bozukluğunu azaltan etkenlerdir.

