İzmir'in Ürkmez-Seferihisar ilçesinde kurulan CAN Huzurevi 45 kişilik kapasitesi ile iki ayrı bahçesiyle hizmet vermekte ve
bir bahçesini misafirleri için hobi bahçesi olarak kullanıma sunmaktadır. Misafirlerimiz bu alanda istedikleri sebze, meyve
ve çiçekleri yetiştirme imkânına sahiptir. Çim bahçede ağaçlar ve çiçekler arasında gezmek, oturup sohbet etmek,
dinlenmek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Diğer havuzlu bahçesinde ise misafirlerimizin sosyal etkinlikleri
gerçekleştirebilecekleri, yazın ve kışın kullanabilecekleri özel alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda yaz şenlikleri, kış
toplantıları, müzik etkinlikleri, film günleri, resim sergileri ve özel günlerde kutlamalar yapılmaktadır.
Ayrıca her katta misafirlerimiz için televizyon, oyun ve okuma salonları mevcuttur. Okuma alışkanlığı olan misafirlerimiz
için kitap, aylık dergiler ve günlük gazeteler masalarda hazır bulunmaktadır. Bu salonlarda misafirlerimizin günlerini en iyi
şekilde ve birlikte geçirmeleri için; puzzle, resim boyama, çeşitli oyunlar, el işi ve boncuk işleme, örgü imkanı mevcuttur.
Her katta özel olarak tasarlanan mini mutfaklar bulunmakta ve misafirlerimiz için hizmete açıktır. Bu mutfaklardan
misafirlerimiz soğuk, sıcak içecek ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.
Yaşlı bakımının deneyim ve özveri gerektirdiği her alanda uzman kadrosuyla hizmet veren CAN Huzurevi vardiya sistemiyle
misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çalışanlarımız gerekli yetkinlik belgelerine sahiptir.
Sağlık Hizmetleri
Bütün misafirlerimiz doktor kontrolü ve hemşire gözetimi altında olup misafirlerimizin düzenli olarak muayene ve ilaç
takipleri yapılmaktadır.
Sosyal Servis ve Danışmanlık Hizmetleri
Hem misafirlerimize hem de yakınlarına her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir. Misafirlerimizin uyum sağlamasını
kolaylaştırmak, varsa sorunlarını çözmek için her türlü yardım yapılmaktadır.
Ziyaret ve Bilgilendirme
Kurumumuz misafirlerimizin yakınlarıyla iletişim içinde olup sürekli bilgi aktarımı yapmaktadır ve misafirlerimizin yakınlarını
en iyi şekilde ağırlamaktadır.
Mutfak ve Yemekhane
Kurumumuzda yemeklerimiz diyetisyen kontrolünde, kurumumuz aşçısı tarafından hazırlanarak sunulmaktadır.
Misafirlerimiz katlarda bulunan mini mutfaklarımızdan gün boyunca soğuk ve sıcak içecek ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
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Kurum Donanım
Engelsiz Bina
Balkon/Teras
Mutfak Bina İçinde
Yemek Salonu
Havuz
Hobi Bahçesi/Bahçe
Mescit
Özel Park Yeri
Asansör
Mini Mutfaklar
7/24 Kapalı Devre Kamera Sistemi
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Oda Donanım
Tuvalet
Duş/banyo
Acil Çağrı Butonu
7/24 Wi-Fi
Balkon
Özel Kilitli Dolaplar
Engelsiz Oda
Kütüphane
Sosyal Alanlar
TV
Etkinlik Alanları
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Hizmetlerimiz
Kuaför
Kültür Etkinlikleri
Transfer
Alış/Veriş Hizmeti
7/24 Servis/Bakım
Oda Temizliği
Çamaşır/Ütü Hizmeti
Müzik Terapi
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