
Главни служители 

 

Всички наши служителки са опитни медицински сестри с допълнителна квалификация 
за обгрижване на тежко болни пациенти , както и за подкрепа и насока на техните 
семейства. 
 

Петра Хонсбайн 

Ръководител на Амбулантен Хоспис 

Специалист палиативна грижа                                              Petra Hohnsbein 

Координатор, мениджър на случаите (DGCC) 
 

Стефани Кисген 

Здравна и медицинска сестра 

Специалист палиативна грижа                                             Stefanie Kiesgen 

Координатор 

 

Габи Вагнер 

Медицинска сестра 

Специалист палиативна грижа                                             Gabi Wagner 

Координатор 

 

Дагмар Хофман 

Медицинска сестра 

Специалист палиативна грижа                                              Dagmar Hoffmann 

Координатор, Придружител за траурни случаи 

 

Барбара Герман 

Медицинска сестра 

Специалист палиативна грижа                                            Barbara German 

Координатор 

 

Надин Тренц 

Здравна и медицинска сестра                                                 Nadine Trenz 

Специалист палиативна грижа 

 

Ние се радваме на всяко дарение , което подкрепя нашата работа. 
Ползването на услугите на извънболничния хоспис „Сент Йозеф„ е безплатно. 
Една част от нашата работа се финансира от дарения. 
 

За финансова подкрепа имаме отворена специална  дарителска сметка. 
 

Sparkasse Neunkirchen 

IBAN: DE85 5925 2046 0052 0199 50 

 

Ако искате да подкрепите нашата работа като доброволец в хосписа или чрез членство в 
спонсориращите ни асоциации, моля свържете се с нас. 
 

Амбулантен Хоспиц                                                                       Ambulantes Hospiz 

Сент Йозеф, Нойнкирхен                                                             St. Josef Neunkirchen 

Клиниквег 1 – 5                                                                              Klinikweg 1 - 5 

66539 Нойнкирхен                                                                         Neunkirchen 

Телефон: +49 (06821)363 – 2175                                                   info@hospiz-nk.de 



Телефакс: +49 (06821) 363 – 2635                                                www.hospiz-nk.de 

 

Бориш се, защото съществуваш до последният момент на живота 

Сисели Сандърс 
(основателка на хоспис-движението) 
 

 

 

 

 

 

 

Цел на хосписа 

 

Идеята за хоспис се ражда в средните векове. В един „хоспитиум„ пътниците и 
поклонниците 

били настанявани, получавали грижа и намирали място за отдих и спокойствие след 
последствията от своя път. 
 

 В днешни времена Хоспис и Палиативни консултантски услуги се грижи за 
безнадеждноболните хора. Да могат хората да бъдат придружавани в последния си път, 
да запазят човешкото си достойнство и да изживеят последните си дни в мир – това е 
целта на хосписа. 
 

Кои сме ние 

 

Амбулантен хоспис Нойнкирхен 

е Амбулантен и Палиативен център (AHPZ) 

 

Нашите партньори са: 
• Мариенхаусклиник Сент Йозеф Колхоф 

• Сент Якобус Хоспиц Саарбрюкен 

• Католическо образование за възрастни в БистумТриер, Специален пункт 
Саарбрюкен 

• Асоциация Каритас за региона на Шаумберг – Блийз е.Ф 

• Община Нойнкирхен 

 

Всеки от нашите партньори приема определени задължения съгласно нашето 
споразумение за сътрудничество. 
Цялостното управление на компанията е отговорност на Мариенхаусклиник Сент 
Йозеф, Колхоф. 
Партньорите имат обща цел – да бъдат опора и утеха в последната фаза на живота на 
неизлечимо болните и умиращите хора и техните семейства. Това се прави от 
християнска отговорност и по принципите на хосписа. 
 

 

Нашите доброволни помощници и помощнички в хосписа 

• са отговорни жени и мъже 

• Грижат се и подкрепят тежкоболните и умиращите хора. 
• Подкрепят и облекчават семействата 

• са се подготвили съвестно за задачите си чрез специално обучение. 



• Предлагат своите услуги доброволно и безплатно 

• Запазват конфиденциалност 

 

 

За кого сме тук 

 

Амбулантен хоспис Сент Йозеф е отворен за всички граждани и жители на Нойнкирхен 
– Град и Нонйнкирхен – Община. Материално състояние, социален произход, 
вероизповедание  или възраст не са от никакво значение. 
 

 

Нашите главни служители ..... 
 

• придружават тежко болните и умираяи хора по домовете, на различни процедури 
и в болниците 

• при разговор с наблюдаващия лекар, решават за възможно най-добрата 
болкоуспокояваща терапия 

• обсъждане на палитивни възможности за облекчаване на изтощителните 
симптоми 

• работят в тясно сътрундичество с екип на Специализирани Амбулантни 
Палиативни Грижи (SAPV) 

• правят контакт с лекари, болнични услуги, за хоспис и болнични грижи, грижи 
за душата и със социалните институции 

• координират използвнето на доброволните помощници в хосписа 

• придружават хора с мигрантски произход при спазването на ритуали и обичаи 

• предлагат помощ по време на траура 

 


