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به پَرشیکان )Persikan( خوش آمدید!
- تکه ای از ایران، وسط استکهلم

یک خانه سالمندان برای سالخوردگانی که در فرهنگ ایرانی ریشه دارند
رقص، موسیقی، قلیان، تلویزیون با کانال های فارسی، همه آن چیزهایی که یادآور وطن می باشند. اما بیش از همه 

 این زبان، خوراک و احساس اشتراک با دیگران است که امنیت و اطمینان بوجود می آورد. 
در پرشیکان شما با حس و فضای آمدن به وطن خود ایران، مواجه می شوید. در اینجا، سالمندان می توانند با افراد 

همسن خود که به زبان خودشان هم گفتگو می کنند، معاشرت نمایند و همچنین با کارکنانی مالقات می کنند که به 
زبان فارسی گفتگو نموده و تفاوت های فرهنگی را درک می کنند. 

 سالمندانی که زندگی در پرشیکان را برمی گزینند اینکار را در درجه نخست برای آن انجام می دهند که احساس 
»راحتی« در زبان خود را بیابند. بیشتر ساکنان این مرکز اصالً سوئدی صحبت نمی کنند و یا تسلط کمی بر این 
زبان دارند. برخی از آنان مدت زیادی در سوئد بسر برده اند و در گذشته به خوبی سوئدی صحبت می کرده اند، 

اما از جمله چیزهایی که در سالخوردگی و یا در ارتباط با بیماری فزاینده زوال عقل، ناپدید می شود، زبانی است 
که زبان مادری فرد نبوده و فرد بعداً آن را آموخته است. در اینجا نزدیکان فرد همیشه حضور داشته و به کتر 

ما تظارت دارند ، این امر بخشی از این فرهنگ است، افراد اینگونه رفتار می کنند: به سالخوردگان خود اهمیت 
می دهند و همواره بهترین ها را برای آنها می خواهند. 

آپارتمان ها
آپارتمان ها ۳۰ تا ۵۰ متر مربع مجهز به دوش، توالت و دستشویی شخصی و یک آشپزخانه کوچک هستند. بجز 
آپارتمان های شخصی ساکنان، هر طبقه به فضاهای مشترک و یک سالن غذاخوری دلپذیر که به بالکن دسترسی 

دارد هم مجهز می باشد. 

درمان و مراقبت 
نزد ما، در پرشیکان، همیشه این نیازهای سالمندان است که در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در اینجا یک برنامه 

معین وجود ندارد که بایستی دنبال شود، بلکه ما اقدامات مراقبتی را بصورت فردی و براساس درخواست ها و 
نیازهای هر فرد، شکل داده و مطابقت می دهیم. ما در خدمت افرادی هستیم که نزد ما زندگی می کنند و نه برعکس. 
همه کسانی که در اینجا زندگی می کنند حق دارند کرامت انسانی و حق تصمیم گیری برای خود را حفظ نمایند. ما به 
انتخاب های شخصی هر فرد و نیاز او به حریم شخصی احترام می گذاریم. درمان، مراقبت و سرویس با دسترسی باال 
شکل داده شده و امنیت، تاثیرگذاری، استمرار و همچنین یک زندگی فعال و معنادار را به ارمغان می آورد. بعضی اوقات 

درخواست هایی وجود دارد مبنی بر انجام اقدامات مراقبتی از سوی فردی همجنسـ  و بدیهی است که ما این امر را مد نظر 
قرار می دهیم. 

امنیت
در این مرکز بطور شبانه روزی کارکنان حضور دارند. در اختیار داشتن آژیر ایمنی به ساکنان این امکان را 

می دهد که در بین سرکشی ها و اقدامات مراقبتی برنامه ریزی شده، از کارکنان درخواست کمک نمایند. 

در اینجا دارم. من بیرون " من وضعیت خیلی خوبی 
میروم و پیاده روی می کنم، 

بازی ورق و بینگو انجام 
 می دهم. 

و غذا فوق العاده خوب است.
گرگین خسرویان
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کارکنان و مهارت های کاری 
در پرشیکان بهیاران در تمام طول شبانه روز در 

محل حضور دارند. همه افرادی که انجام امور 
بهیاری و پرستاری را برعهده دارند، دارای 

تحصیالت در زمینه بهداشت و مراقبت می باشند. 
عالوه بر این ما برای کسانی که نزد ما کار می کنند 

شروطی را تعیین نموده ایم مبنی بر اینکه آنها باید هم 
به سوئدی و هم به فارسی مسلط باشند، افرادی که 
عالقمند به ارائه خدمات هستند و نهایت تالش خود 

را بعمل میاورند تا شمایی که نزد ما زندگی می کنید 
از سرویس وخدمات اراِئه شده راضی باشید. هر 

طبقه کارکنان مخصوص خودش را دارد. این رئیس 
مجموعه است که به کمک مدیران محلی حاضر 

در محل، اقدامات حمایتی و بهداشتی را مدیریت و 
هماهنگ می کند. در تمام طول شبانه روز دسترسی 
به پرستار وجود دارد و پزشک هر هفته، و همچنین 

در موارد اضطراری، به این مجموعه سرکشی 
می کند. هر هفته فیزیوتراپ و کار درمانگر به 

مالقات ما می آیند.

خانواده مهم است
هنگامی که دیگر خانواده کفایت نمی کند، پرشیکان 
یک گزینه مطمئن می باشد. ما وظایف خانواده را 

برعهده نمی گیریم بلکه اجازه می دهیم که نزدیکان 
مسئولیت برعهده بگیرند، احساس کنند تا هر میزان 

که مایل بوده و توانایی داشته باشند، می توانند در امر 
مراقبت سهیم شوند. 

تماس فردی 
هر یک از ساکنین در تماس با یک فرد معین خواهند 

بود. فرد در تماس )Kontaktperson( کسی است که 
از همه به فرد سالمند نزدیکتر بوده و درخواست های 

 او را به دیگر اعضای تیم کاری انتقال می دهد. 
فرد در تماس بطور منظم با نزدیکان شما در تماس 

خواهد بود. 

برنامه اجرائی 
 در هنگام انتقال به این مرکز ما همراه با شما یک 

برنامه اجرائی تنظیم می کنیم که در آن ما بر سر آنکه 
اقدامات بهداشتی و مراقبتی باید شامل چه مواردی 

بوده، چه زمانی ارائه شده و چگونه شکل گیرد، توافق 
می نماییم. ما یک برنامه ریزی روزانه و هفتگی با 
ذکر جزئیات تهیه می کنیم که در آن اقداماتی که باید 
انجام پذیرد شرح داده خواهد شد. این امر بمعنای آن 
است که یک شرح وظایف کاری واضح وجود دارد 
که از سوی کارکنان ما دنبال خواهد شد و به شما و 

نزدیکان شما امکان می دهد که اطمینان حاصل نمایید 
که صرف نظر از اینکه چه کسی اقدامات را انجام 

می دهد، اقدامات مزبور به همان روش، با همان کیفیت 
✆ارائه خواهد شد. 

 رئیس این مجموعه
تلفن: ۰۸۵۸۰۰۴۷۱۰

پرشیکان زیرمجموعه کاوات ورد بوده و 
براساس روش کار و تضمین های کیفیتی 
کاوات فعالیت می کند، و بدینگونه شمایی 
که نزد ما زندگی می کنید می دانید که حق 

مطالبه و انتظار دریافت چه خدماتی را 
می توانید داشته باشید. ما میزان موفقیت به 
تعهداتمان و عمل به انها را بطور منظم با 

شمایی که نزد ما زندگی می کنید و هم با 
نزدیکان شما کنترل خواهیم نمود. 

 ما هرگز احساس آسایش و رضایت 
نخواهیم کرد بلکه بطور مستمر در جهت 

بهتر شدن تالش خواهیم نمود. به همین 
دلیل نظرات و شکایات شما را با سپاس 

می پذیریم. 

این مجموعه از سوی هیئت مدیره سازمان 
خدمات اجتماعی مجوز دریافت نموده که 
بمعنای آن است که ما تحت نظارت این 

سازمان قرار داریم اما عالوه بر این شهر 
استکهلم هم مسئولیت نظارت بر اقدامات 
بهداشتی و مراقبتی که ما ارائه می نماییم، 

را برعهده دارد. 

این مجموعه از سوی شرکت کاوات ورد 
آ.ب اداره می شود که در سال ۲۰۰۶ 

تاسیس گردید و در مالکیت الرش برونه، 
هلنا رودبری، آنیکا وون آکسلسون و 
کاتارینا توکلی نیا قرار دارد که همه 
این افراد از تجربه زیادی از سال ها 

مدیریت در مراکز مراقبت از سالمندان 
که هم دولتی و هم خصوصی بوده اند، 

برخوردارند.

 ایده کاری کاوات ورد آ.ب این است که 
در استکهلم و مناطق نزدیک آن، خدمات 

مراقبتی شبانه روزی با کیفیت باال، 
انطباق داده شده و شکل داده شده برای 
استفاده سالمندان، ارائه نماید. مشتریان، 

سالمندانی هستند که حق دارند محل زندگی 
خود را انتخاب کنند.

 فعالیت ها 
ما در پرشیکان اقدامات الزم را بعمل می آوریم تا برای 
هر روز، چیزی دلپذیر برای ساکنان این مرکز برنامه 
ریزی شده باشد. ما فعالیت های روزانه ای در طبقه ها 
داریم و یک مسئول فعالیت ها که چندین بار در هفته 

فعالیت های مشترکی مانند آواز، رقص، ژیمناستیک یا 
نرمش، مسابقه بیست سوالی و بینگو، ترتیب می دهد. ما 
اعیاد و جشن ها و مراسم ایرانی را جشن می گیریم. هر 
ساله در ماه مارس ما جشن بزرگی با بوفه غذا، اجرای 
برنامه و رقص برگزار می کنیم تا همراه با ساکنین این 

مرکز و نزدیکان نوروز را جشن بگیریم. 
 هرکس مایل باشد می تواند بطور روزانه بیرون آمده 

از هوای آزاد استفاده نماید. فرد در تماس برای انجام 
فعالیت های فردی با هر شخص، وقت هایی را تعیین 

خواهد نمود. 

وعده های غذایی طبخ شده توسط آشپزهای ما 
ما با کمک آشپز شخصی خود خوراک های ایرانی 

را طبخ نموده و سرو می کنیم. ما روز را با یک بوفه 
صبحانه شروع می کنیم که می تواند با کمال میل برای 

مدتی طوالنی تر هم سرو شود. در طول روز نهار، شام، 
همچنین میان وعده های غذایی و یک غذای آخر شب 

 سبک هم سرو می شود. 
از آنجایی که بسیاری افراد مدتی طوالنی در سوئد 

زندگی کرده اند، بعضی مواقع درخواست هایی برای 
سرو غذاهای سوئدی هم جود دارد. 

خدمات اضافی
بعنوان یک شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات، ما 
این امکان را داریم که عالوه بر ارائه خدمات دولتی، 

خدماتی اضافی نیز ارائه نماییم. این امر می تواند شامل 
داشتن همراه هنگام مراجعه به مراکز درمانی و غیره، 
داشتن همراه برای بازدید از بستگان، تئاتر، پیک نیک 

یا دیگر خدمات باشد. پیشنهاد هزینه در این زمینه از 
سوی رئیس این مجموعه به شما ارائه خواهد شد.

هزینه ها
هزینه مراقبت و هزینه خوراک را شما مستقیماً به 

شهرداری محل زندگی/کمون پرداخت خواهید نمود. 
هزینه کرایه آپارتمان در این مرکز را به شرکت کاوات 

ورد )Kavat Vård( پرداخت می نمایید. 

مجوز
این مجموعه دارای مجوز صادره از سوی هیئت مدیره 

سازمان خدمات اجتماعی می باشد. 

اینجا را پیدا کنید
 این مجموعه در آکال، خیابان کوتبی گاتان ۵ 

)Akalla, Kottbygatan 5(، بفاصله تنها چند دقیقه از 
نزدیک ترین ایستگاه مترو و اتوبوس، قرار دارد.

 پرشیکان یک انتخاب شخصی برای افرادی است که به 
انجا تقل میکنند. ما بطور مستمر تالش خواهیم کرد تا 

لیاقت جلب اعتماد شما را داشته باشیم.

 وای فای میهمانان


