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Apreciem orice donație care poate veni în sprijinul activității noastre.

Angajații noștri
Petra Hohnsbein
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paliative

angajat în domeniul îngrijii
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Solicitarea serviciilor Ambulatoriului St. Joseph
Neunkirchen nu se efectuează contra cost.
Activitatea noastră este finanțată și prin donații.
Pentru a facilita astfel de inițiative, am deschis un
cont destinat contribuțiilor dumneavoastră:
Sparkasse Neunkirchen
IBAN: DE 68592520460052019950

În cazul în care doriți să ne sprijiniți cu inițiative
de voluntariat sau prin înscrierea în asociația noastră, vă rugăm să ne contactați.
Ambulantes Hospiz
St. Josef Neunkirchen
Klinikweg 1-5
66539 Neunkirchen
Telefon: +49 (06821) 363-2175
Telefax: + 49 (06821) 363-2635
info@hospiz-nk.de
www.hospiz-nk.de

coordonator

“Contezi, pentru că exiști,
până cea din urmă clipă a vieții tale.”
Personalul nostru este compus din asistente medicale care beneficiază de calificări suplimentare, în
măsură să acorde ajutor și îndrumare pacienților și
aparținătorilor acestora.

Cicely Saunders
(Fondatoarea mișcării)

www.hospiz-nk.de
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ajutor atât pentru cei afectați, cât și pentru și aparținători.
Acestea decurg din responsabilitatea morală a oricărui creștin
și se aliniază cu principiile mișcării noastre.

Cum au luat ființă ambulatoriile

Colaboratorii noștri voluntari

Ideea de a înființa un astfel de sistem își are originile în Evul
Mediu. La acea vreme, în „hospitium“, călătorii și pelerinii
puteau găsi adăpost, îngrijire și un loc în care să se odihnească
după drumurile lor obositoare.

• sunt persoane înzestrate cu simțul responsabilității,
• îngrijesc și asistă pacienți cu boli grave sau aflați pe
patul de moarte,
• îi sprijină și îi degrevează de sarcini pe aparținătorii
bolnavilor,
• beneficiază, prin intermediul unor programe de formare, de o pregătire temeinică în domeniul în care activează,
• își desfășoară activitatea fără solicitarea unei plăți,
• respectă regulile confidențialității medicale.

În zilele de astăzi, serviciile de consultanță ambulatorie și
paliativă vizează persoanele care suferă de o boală incurabilă.
Scopul activității noastre este însoțirea lor pe ultimul drum,
facilitându-le o viață demnă și liniștită până la sfârșit.
Cine suntem

Pentru cine lucrăm
Serviciile Ambulatoriului St. Josef Neunkirchen se află
la dispoziția oricărui locuitor din localitatea Neunkirchen și districtul rural cu același nume. În activitatea
noastră, nu ținem cont de veniturile, originea, religia sau
tipul afecțiunii dumneavoastră.

Angajații noștri …
• ajută persoanele grav bolnave sau aflate în pragul
morții, atât la domiciliu, cât și în instituții specializate
și spitale,
paliativ optim,
• militează pentru un tratament
întotdeauna în acord cu medicul de caz,

Ambulatoriul St. Josef Neunkirchen este o inițiativă pentru
tratament medical și paliativ (AHPZ).

• oferă consultanță în privința opțiunilor de tratament
paliativ, pentru ameliorarea simptomelor de durere,

Partenerii noștri sunt:

• lucrează în strânsă colaborare cu Echipa specializată
de asistență medicală în regim ambulatoriu (SAPV),

• Clinica Marienhaus din St. Josef Kohlhof
• Ambulatoriul St. Jakobus din Saarbrücken
• Centrul de formare a adulților din Episcopatul Trier, Departamentul pentru Saarbrücken
• Asociația Caritas pentru Regiunea Schaumberg-Blies e.V.
• Districtul rural Neunkirchen
În baza contractului de colaborare, atribuțiunile se împart între
parteneri. Astfel, responsabilitățile administrativ-economice îi
revin Clinicii Marienhaus din St. Josef Kohlhof.
Partenerii și-au fixat ca scop acordarea de asistență persoanelor care suferă de o boală incurabilă și/sau care se află în
ultima etapă a vieții lor, asigurarea de sprijin emoțional și

Abbildung
(Gruppenphoto)

• stabilesc contacte cu medici și servicii de asistență
medicală, centre de azil și îngrijire, preoți și instituții
de asistență socială,
• coordonează intervențiile de voluntariat,
• îi asistă pe cei din familiile de migranți, respectând
riturile și tradițiile acestora,
• acordă sprijin în clipele de doliu.

