Hospicjum Ambulatoryjne
St. Josef Neunkirchen
Godnie żyć do końca
Personel Hospicjum
Nasze pracownice to pielęgniarki z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadające
dodatkowe kwalifikacje z zakresu pielęgnacji osób ciężko chorych oraz opiece nad ich
rodzinami.

Jesteśmy wdzięczni za każdą darowiznę, która wspiera naszą
działalność.
Usługi naszego hospicjum ambulatoryjnego są bezpłatne.
Dzięki darowiznom finansujemy część naszej pracy.

Na wsparcie finansowe otworzyliśmy specjalne konto:
Sparkasse Neunkirchen
IBAN:
DE 68592520460052019950

Jeśli Pan/Pani chce indywidualnie jako aktywny wolontariusz wspierać naszą pracę albo
zostać członkiem naszego związku, to proszę się z nami skontaktować:
Ambulantes Hospiz (Hospicjum Ambulatoryjne)
St. Josef Neukirchen
Klinikweg 1-5
66539 Neunkirchen
Telefon: +49 (06821) 363-2175
Telefax: +49 (06821) 363-2635
info@hospiz-nk.de
www.hospiz-nk.de

„ Liczysz się, bo jesteś do ostatniej chwili twojego życia”
Cicely Saunders
Założycielka Hospicji

Hospicjum Ambulatoryjne
St. Josef Neunkirchen

Myśl przewodnia hospicjum
Idea hospicjum sięga daleko wstecz aż do średniowiecza. W hospicjum znajdowali
podróżujący i pielgrzymi schronienie, opiekę i miejsce na wypoczynek po wysiłku podrózy.
Dzisiaj glównym celem służb hospicjum i usług paliatywnych jest troszczenie się o osoby z
nieuleczalnymi chorobami, towarzyszenie im w ostatniej drodze życia, aby mogły do chwili
śmierci humanitarnie i w pokoju żyć – to jest celem pracy hospicjum.

Kim jesteśmy
Ambulatoryjne Hospicjum St. Josef Neunkirchen jest Hospicjum Ambulatoryjnym i
Centrum Paliatywnym (AHPZ).

Naszymi partnerami kooperacyjnymi są:






Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
St. Jacobus Hospicjum Saarbrücken
Katolicka Edukacja Dorosłych w Diecezji Trier – Instytut Saarbrücken
Caritas Regionalny Schaumberg-Blies e.V.
Powiat Neunkirchen

Każdy partner kooperacyjny przejmuje w ramach umów kooperacyjnych pewne obowiązki.
Cała odpowiedzialność ekonomiczna i biznesowa podlega klinice Marienhaus St. Josef
Kohlhof. Partnerzy kooperacyjni ustalili jako glówny cel wspólpracy, towarzyszenie
nieuleczalnie Chorym i Umierającym w ostatniej fazie życia oraz troska i pomoc dla
krewnych. To czynią z odpowiedzialności chrześcijańskiej i według zasad ruchu hospicjum.

Nasi aktywni Wolontariusze w Hospicjum...








to w pełni odpowiedzialni Kobiety i Mężczyźni
opiekują i troszczą się ciężko Chorymi i Umierającymi
wspierają i towarzyszą członkom rodzin
dzięki specjalnym szkoleniom przygotowani są sumiennie na swoje obowiązki
oferują swoje usługi bezpłatnie
podlegają tajemnicy milczenia

Dla kogo tu jesteśmy
Z usług Hospicjum Ambulatoryjnego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu
Neunkirchen. Dochody, pochodzenie, religia i rodzaj choroby nie odgrywają żadnej roli.

Nasz oficjalny personel
 opiekuje się ciężko Chorymi i Umierającymi w domu, w Ośrodkach Opieki i szpitalach
 po konsultacji z prowadzącym lekarzem angażuje się w zastosowaniu najlepszej terapii
przeciwbólowej
 informuje o możliwościach usług paliatywnych i pielęgnacji w celu złagodzenia
uciążliwych symptomów
 wspólpracuje blisko z Zespołem Specjalistycznym Ambulatoryjnej Opieki Paliatywnej
(SAPV)
 kontaktuje się z lekarzami, Zespołami Pielęgniarskimi, Ośrodkami Hospicji i Opieki
Duchowej oraz Instytucjami Socjalnymi
 koordynuje zadania wolontariuszy
 opiekuje się emigrantami respektując ich rytuały i obyczaje
 oferuje pomoc w czasie żaloby

