
Godnie żyć do końca 



Myśl przewodnia hospicjum

Myśl przewodnia hospicjum wywodzi się z czasów 
średniowiecza. 
W „hospitium“ znajodowali podróżni i pielgrzymi 
nocleg, opiekę i miejsce, gdzie mogli odpocząć od 
trudów ciężkiej drogi. 
Dzisiaj poradnie hospicyjno-paliatywne opiekują się 
osobami z nieuleczalnymi chorobami. Towarzyszą im 
na ostatniej drodze, aby mogli życ w godności i w 
pokoju aż do śmierci – oto cel pracy hospicyjnej.

Kim jesteśmy 

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

Naszymi Partnerami Kooperacyjnymi są:
 Marienhausklinik St. Josef Kohlhof 
	St. Jakobus Hospicjum Saarbrücken 
 Katolicka Szkoła dla Dorosłych Biskupstwo Trier 

Region: Saarbrücken 
 Stowarzyszenie Caritas Region Schaumberg-Blies e.V. 
 Powiat Neunkirchen 

Każdy z Partnerów Kooperacyjnych przejmuje pewną 
część obowiązków określonych umową o współpracy. 
Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie i administrację 
podlega Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. Wspólnym 
celem Partnerów Kooperacyjnych jest towarzyszenie 
osobom nieuleczalnie chorym i umierającym w ich 
ostatniej fazie życia oraz udzielanie troski i opieki 
chorym i ich rodzinom. Czynią to zgodnie z 
odpowiedzialnością chrześcijańską i zasadami  
ruchu hospicyjnego. 



Dla kogo jesteśmy

Usługi Hospicjum Ambulatoryjnego St. Josef Neunkir-
chen stoją do dyspozycji wszystkim mieszkańcom miasta 
i powiatu Neunkirchen. Dochód, pochodzenie. religia czy 
rodzaj zachorowania nie odgrywają żadnej roli.

Nasi pomocnicy w hospicjum –  
wolontariuszki i wolontariusze

 są odpowiedzialnymi kobietami i mężczyznami 
 opiekują się i towarzyszą ciężko chorym i 

umierającym 
 wspierają i odciążają bliskich 
 dzięki specjalnym szkoleniom są starannie przygoto-

wani na swoje zadania 
 oferują swoje usługi dobrowolnie i bezpłatnie 

podlegają obowiązku zachowania tajemnicy



Nasz personal zawodowy

 towarzyszy ciężko chorym i umierającym  
osobom w domu, w placówkach opiekuńczych  
i w szpitalach 

 stara się o najlepszą terapię przeciwbólową 
zawsze w porozumieniu z lekarką/lekarzem 
opiekującym się chorym 

 udziela porad o możliwościach najlepszej opieki 
paliatywnej oraz o łagodzeniu stresujących 
symptomów choroby 

 wspólpracuje ściśle ze specjalistycznym zespołem 
ambulatoryjnym opieki paliatywnej ( SAPV ) 

 kontaktuje się z lekarzami, slużbami opieki 
pielęgniarskiej, z hospicjum i placówkami 
opiekuńczymi, z pastorami duszpasterstwa oraz  
z instytucjami socjalnymi 

 koordynuje zadania wolontariuszy hospicji 
 towarzyszy osobom ze środowisk migracyjnych, 

przestrzegając ich obrzędy i zwyczaje – udziela 
pomocy w czasie żaloby

Nasi pracownicy to pielęgniarki z długoletnim 
doświadczeniem zawodowym, posiadające dodatkowe 
kwalifikacje z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami 
ciężko chorymi oraz wsparciu ich bliskich.



Personal zawodowy  
hospicjum

Petra Hohnsbein
Kierownik Hospicjum Ambulatoryjnego 
Pielęgniarka 
Specjalista opieki paliatywnej 
Koordynatorka 
Kierownik spraw (DGCC)

Stefanie Kiesgen
Zastępca kierownika
Pielęgniarka zdrowia i opieki 
Specjalista opieki paliatywnej 
Koordynatorka

Gabi Wagner
Pielęgniarka 
Specjalista opieki paliatywnej 
Koordynatorka

Nadine Trenz
Pielęgniarka zdrowia i opieki
Specjalista opieki paliatywnej

Sarah Fischbach
Pielęgniarka zdrowia i opieki 
Specjalista opieki paliatywnej

Dagmar Hoffmann
Pielęgniarka
Specjalista opieki paliatywnej 
Koordynatorka
Towarzyszka w żałobie

Claudia Trost
Pielęgniarka pediatryczna
Specjalista opieki paliatywnej
Koordynatorka



Radujemo se svakoj donaciji 
koja podupire na rad.

Jesteśmy wdzięczni za każdą darowiznę która wspiera 
naszą działalność  
 
Usługi Ambulatoryjnego Hospicjum St. Josef Neunkir-
chen są bezpłatne. 

Część naszej pracy finansujemy dzięki darowiznom. 

Na wsparcie finansowe otworzyliśmy specjalne konto:
Sparkasse Neunkirchen 
IBAN: DE 68 5925 2046 0052 0199 50

Jeśli Pan/Pani chce indywidualnie wspierać naszą  
pracę jako aktywny wolontariusz hospicji albo zostać 
członkiem naszego stowarzyszenia to proszę się z  
nami skontaktować:

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

„Liczysz się, bo jesteś do ostatniej 
chwili Twojego życia“
Cicely Saunders
(Założycielka ruchu hospicyjnego)

www.hospiz-nk.de


