
Живей достойно до 
края на пътя



ИЗВЪНБОЛНИЧЕН- АМБУЛАТОРЕН ХОСПИС

Идеята за хоспис. Идеята за хоспис датира от 
Средновековието. В хоспитам пътниците и 
поклонниците намериха квартира, грижи и място 
за почивка от трудностите на пътуването си. Днес 
хосписните и палиативните консултативни услуги 
се грижат за хора с неизлечима болест. 
Придружаването им на последното им пътуване, 
за да могат да живеят хуманно и спокойно до 
смъртта си - това е целта на хосписната работа.

Кои сме ние.

Свети Йосиф Нойнкирхен е амбулаторен хоспис и 
палиативен център (AHPZ)
Нашите партньори за сътрудничество са:
 Marienhausklinik St. Josef Kohlhof/ Мариенхаусклиник 
 Св. Йосиф Колхоф
 St. Jakobus Hospiz Saarbrücken/ Св. Якобус 
 Саарбрюкен
 католическо образование за възрастни в Трирската 
 епархия Специализиран офис в Саарбрюкен
 Асоциация на Каритас за региона Шаумберг- Блис 
 e.V.,
 Областно управление Нойнкирхен.

Всеки партньор за сътрудничество поема 
определени задължения в съответствие с нашето 
споразумение за сътрудничество. Цялостната 
икономическа отговорност е на Marienhausklinik St. 
Josef Kohlhof. Партньорите за сътрудничество са си 
поставили за цел да придружават неизлечимо 
болни и умиращи в последната им фаза от живота 
и да бъдат утеха и помощ за тях и техните близки. 
Те правят това от християнска отговорност и 
според принципите на хосписното движение.



За кого работим ние тук

Услугите на амбулаторния хоспис Свети Йосиф 
Нойнкирхен са достъпни за всички в града и в 
района на Нойнкирхен. Доходът, произходът, 
религията или видът на заболяването не играят 
роля.

Нашите доброволни помощнички и помощници 
от хосписа ...

 са отговорни жени и мъже,
 те се грижат и придружават тежко болни и 
 умиращи хора,
 подкрепят и облекчават роднини,
 добросъвестно са се подготвили за своите 
 задачи чрез специално обучение,
 предлагат услугите си доброволно и безплатно,
 подлежат и спазват конфиденциалност.



Нашите служители на пълен работен ден ...

 придружават тежко болни и умиращи хора у 
	дома, в лечебни заведения и в болници,
 застъпват се за възможно най-добрата 
 терапия на болката, винаги след консултация 
 с лекуващия лекар/лекарка,
 съветват за възможностите за палиативни 
 грижи за облекчаване на стресовите 
 симптоми,
 работят в тясно сътрудничество с екипа на 
 Специализираната извънболнична палиативна 
 грижа (SAPV),
 осъществява контакт с лекари/ лекарки и 
 медицински сестри, хосписи и лечебни 
 заведения, пастори и социални институции,
 координира работата на доброволческите 
 помощници в хосписа,
 придружават хора с миграционен произход, 
 при спазване ритуали и обичаи,
 предлагат помощ по време на траур.

Всички наши сътрудници са опитни медицински 
специалисти с допълнителна квалификация, за 
да поддържат и придружават тежко болни хора и 
техните близки.



Нашите платени 
сътрудници

ПЕТРА ХОНСБАЙН
Ръководител на извънболничен хоспис
Медицинска сестра
Специалист по палиативни грижи
Координатор
Кейс- мениджър (DGCC)

СТЕФАНИ КИСГЕН
Заместник Ръководител   
Здравен работник и грижи за болния         
Специалист по палиативни 
Координатор грижи  

ДАГМАР ХОФМАН
Медицинска сестра                                                                                                                  
Специалист по палиативни грижи 
Координатор 
Консултант в траура

НАДИН ТРЕНЦ
Здравен работник и 
Грижи за болния 
Специалист по палиативни грижи

ГАБИ ВАГНЕР
Медицинска сестра 
Специалист по палиативни грижи 
Координатор

САРА ФИШБАХ
Здравен работник и 
Грижи за болния 
Специалист по палиативни грижи

КЛАУДИЯ ТРОСТ
Детска медицинска сестра 
Специалист по палиативни грижи 
Координатор



Ние се радваме и очакваме с нетърпение всяко 
дарение, което подкрепя нашата работа.

Ползването на услугите на амбулаторния хоспис 
„Свети Йосиф Нойнкирхен“ е безплатно.
Ние финансираме част от работата си с дарения.
Създадохме специален дарителски акаунт за 
финансова помощ:

Sparkasse Neunkirchen 
IBAN: DE 68 5925 2046 0052 0199 50

Ако искате да подкрепите нашата работа 
индивидуално като доброволни помощници в 
хосписа или чрез членството си в асоциацията на 
нашите приятели, моля, свържете се с нас.

AMBULANTES HOSPIZ
ST. JOSEF NEUNKIRCHEN
Klinikweg 1–5
66539 Neunkirchen
Telefon 06821 363-2175
Telefax 06821 363-2635
E-Mail info@hospiz-nk.de
www.hospiz-nk.de

“Ти си важен, защото те има,“Ти си важен, защото те има,
до последния миг от живота.”до последния миг от живота.”
Сисили Саундерс
(Основателка на хосписното движение)

www.hospiz-nk.de




