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kültür ve boş zaman etkinliklerine ağırlık veren çok-kültürlü bir sağlık bakımı şirketidir. Şirket 2006 yılında 

kuruldu ve başında yaşlı ve engelli bakımında uzun yıllar deneyimi olan, sağlık bakımında uzman bir sosyal 

hizmet görevlisi bulunmaktadır. Şirketimiz sahip olduğu hizmet odaklı hemşireler ve bakım asistanları ekibiyle 

gurur duymaktadır. 

ROSSAB kendini ihtiyaçlarınıza göre uyarlar; sürekli, güvenilir, emniyetli ve erişilebilir bir hizmet sunar. 

Şirketimiz çok-kültürlüdür, yani isteyenlere kendi ana dillerinde bakım hizmeti verebiliriz. 

ROSSAB seçim özgürlüğü yasasına uygun olarak belediyeniz/semt yönetiminiz tarafından onaylanmıştır. Söz 

konusu yasa belediyenizin onayladığı kamu veya özel sektör hizmet sağlayıcıları arasından seçim yapmanıza 

olanak sağlar. Bakım görevlerinin yerine getirilmesi hizmet sağlayıcısı seçiminizden etkilenmez. 

Biz müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: 

 Evde Bakım 

Evde bakım alanlara, kendi evlerinde günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler verebiliriz. 

 

 Kişisel Bakım Yardımı  

Önemli işlevsel bozuklukları olanlar her gün kişisel yardım almaya hak kazanabilirler. Kişisel yardım biçiminde 

destek almak için, yaşadığınız semt yönetimine veya belediyeye bir dilekçe vermeniz gerekir. Belli İşlevsel 

Bozuklulukları Olan Kişilere Sağlanacak Destekler ve Hizmetlere İlişkin Yasa (LSS) uyarınca kişisel bakım 

almak için uygun olup olmadığınızı değerlendirmek için LSS Yöneticiniz sizinle irtibat kuracaktır. 

 

 Refakatçiler  

Refakatçiler işlevsel bozuklukları olanların kültürel veya boş zaman etkinliklerine katılmalarına yardım etmek 

için onlara eşlik ederler. 

 

 Dinlendirme 

Dinlendirme hizmeti yakınlarına/akrabalarına bakanlara, ister evde isterse dışarıda, kendi etkinliklerine ve 

hobilerine biraz zaman ayırabilme şansı verir. 

 

 Çağrı üzerine Acil Yardım  

Biz, ROSSAB olarak çağrı üzerine ani rahatsizliklarinizda ve ihtiyaclarniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda acil kişisel 

yardımlar sağlıyoruz. Şirketin kişisel bakım yardımcıları bireyin kişilik bütünlüğüne ve kendi kararlarını 

verebilme yeteneğine saygı gösterme prensibine kendilerini adamışlardır. 

 

 Kültürel ve Boş Zaman Etkinlikleri 

Her müşterimiz için kendi kendilerine yardım edebilmelerini ve izolasyondan kurtulmayı başarmalarını 

amaçlarız. Bu nedenle, günlük yaşamlarında mutlu olmalarına yardım etmek için, onları kültürel ve boş zaman 

etkinliklerine katılmaya teşvik etmek için çok çaba gösteririz. 

 

 Ek hizmetler 

Bakıcılık, temizlik ve cam temizliği biçiminde ek hizmetler sunmaktan mutluluk duyarız. 



 

Sağladığımız yardım bu etkinliklerin tabi olduğu yasalar ve sözleşmeler temelinde kalite güvenceli ve etkin bir 

biçimde sunulur. Personelimizin uzmanlığı, kişisel davranış biçimleri, yaratıcılığı ve kendilerini adamışlığı 

kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Sürekliliği sağlama çabası içinde, aynı profesyonellerden yardım almaya 

devam etmenizi temin ediyoruz. En iyi şekilde ulaşılır olmak için, mümkün olduğunca aynı semtte oturan 

sertifikalı personelle çalışıyoruz. 

Daha fazla bilgi almak için, lütfen bizi arayın. 
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