Merhaba, sevgili komşular!
Kendimizi tanıtabilir miyiz? Biz Hamburger Hospiz derneğinde (Hospizverein) çalışıyoruz ve
kendimizi “Hospizler” diye adlandırıyoruz. Hayatın sonuna gelmiş insanlara, onlara veda eden
yakınlarına ve yas tutanlara danışma hizmetleri veriyor, yardım ediyor ve ilgi gösteriyoruz. Sizi
her yerde ziyaret ederiz: evinizde, huzurevinde
ve hastanede. Ve sizi yataklı konuk evimize davet ediyoruz. Tüm hizmetlerimiz sizin için ücretsizdir.
İRTİBAT Danışma ekibi ve komşu
yardımlaşması: Ambulant hospiz danışma
hizmetleri
hospizberatungsdienst@hamburger-hospiz.de
Cordula Reifegerste (Psikolog)

S-Bahn: Linien S11, S21, S31
Haltestelle Holstenstraße
Bus:
Linien 15, 20, 25, 183, 283
Haltestelle Max-Brauer-Allee Mitte

Katja Fischer (Uzman bakım palyatif )
Sandra Engels (Uzman bakım palyatif bakım)
Tel. 040 – 389075 – 204
İRTİBAT Konuk evi:
Hamburger Hospiz im Helenenstift
info@hamburger-hospiz.de
Kai Puhlmann (Hospiz yönetmeni)
Silke Grau (Bakım ekibi yönetmeni)

Helfen auch Sie uns helfen!
Spendenkonto: Hamburger Hospiz e.V.
IBAN: DE 73 4306 0967 0044 0567 10
GLS-Gemeinschaftsbank, BIC: GENODEM1GLS
Tel 040–38 90 75–0, Fax –133
Hamburger Hospiz im Helenenstift
Helenenstraße 12, 22765 Hamburg
info@hamburger-hospiz.de
www.hamburger-hospiz.de

Danışmanlık
Komşu yardımlaşması
Yataklı konuk evi
Ücretsiz ve hayatın sonunda
olanlar ve yakınları için

Wiebke Joschko/ Marianne Meier (Resepsiyon)
Tel. 040 – 389075 – 0
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Hospiz - danışmanlık ekibi

Danışmanlık hizmetlerimizle aşağıdaki sorunlarınızda profesyonel, duyarlı ve geniş kapsamlı yardımcı oluruz:

Biz gönüllü çalışan erkek ve kadınlarız. Sizi
seve seve evinizde de ziyaret edebiliriz ve:

Ağır hastaların yaşamlarının son günlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebileceği küçük konuk evlerine Hospiz adı
verilir.

• Yaşamın son döneminde kendi evimde
kalmak istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim?
• Benim için uzman hemşire hizmetleri, doktor ve hastaneler var mı?
• Hospiz nedir?
• Vekâletname, hasta veya vasilik talimatnamesi gibi evrakları nasıl düzenleyebilirim?
• Hastalığımın getirdiği semptomlar beni çok
rahatsız ediyor. Kimden yardım isteyebilirim?
• Çocuklara bakmak için bize kim yardımcı
olabilir?
• Ümitsiz, endişeli veya üzgün durumdayım.
Konuşmaya ihtiyacım var. Kime başvurabilirim?
• Ciddi bir anlaşmazlıkta çözüm yolu arıyorum.
Bunu nasıl başarabilirim?
• Yaklaşan ayrılık hakkında konuşmakta zorlanıyorum. Bu nasıl yapılır?

• Sizinle hoş zaman geçiririz.
• Yalnız veya üzgünken, korktuğunuz veya artık dayanamayacağınızı zannettiğiniz zaman
sizi teselli edip cesaret veririz.
• Günlük hayatınızda destek veririz.
• İstediğiniz biçimde yaşamanız ve dieklerinizi
gerçekleştirmek için yardımcı oluruz.
• Hastaya bakan yakınların yükünü hafifletip dinlenmeleri veya bazı şeyleri halletmeleri için kendilerine birkaç saat zaman ayırmalarını sağlarız.
• Bedensel, ruhsal ve aile içinde meydana gelen değişimleri anlamanıza ve başarmanıza
yardım ederiz.
Biz farklı ortamlardan gelsek ve farklı dinsel ve kültürel yapıya sahip olsak ta toplumda daha fazla insaniyet olması için çaba gösteriyoruz. Bizim meslek sırrı saklama yükümlülüğümüz vardır.

Hospiz konuk evimizde her konuğun kendi
odası vardır.
Konuk yakınları her zaman ziyarete gelip hastanın yanında kalabilir ve hasta
bakımında yardımcı olabilir.
Biz günde 24 saat konuklarımızın hizmetindeyiz ve lezzetli yemek, şefkatli hasta bakımı ve uzmanlaşmış tıbbı tedavi sunuyoruz. Ağrılarınız ve endişelerinizi
azaltmak ve gönül şenliğini ayakta tutmak
için her şeyi sunuyoruz.
Neyi, nasıl ve ne zaman istiyorsunuz?!
Bu soruyu Hospiz konuk evimizde de sık
sık duyacaksınız. Biz günlük hayatı konuklarımızın isteklerine göre düzenliyoruz.
Her dine açığız ve buna bağlı adet ve törene saygı gösteriyoruz. Vefat ettikten sonra
yapılacakları sizinle birlikte planlıyoruz.

