
Sonuna kadar
onurlu yaşa



Darülaceze fikri

Darülaceze fikri Orta Çağa´a kadar uzanmaktadır.  
O dönemde Yolcular ve Rahiblerin, zorluklarla dolu bir 
yolculuktan sonra bakım ve konaklama imkanı 
sağladıkları yerlerdir.

Günümüzde hospis ve palyatif danışmanlık hizmetleri; 
tedavisi olmayan bir hastalığı olan insanlarla  
ilgilenmektedir. Darülacezenin amacı  yaşamının son  
dönemine kadar insanca, huzur içinde yaşayabilmeleri 
ve son yolculuklarında eşlik, etmektir.

Biz Kimiz 

Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen bir Amulant 
ve Palyatif Bakım Merkezi´dir (AHPZ).

Birlikte çalışma yürütüğümüz kurumlar:
 Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
 St. Jakobus Hospiz Saarbrücken
 Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier 

Fachstelle Saarbrücken
 Caritasverband für die Region Schaumberg-Blies e.V.
 Landkreis Neunkirchen 

Her bir kooperasyon ortağı işbirliği anlaşmamıza uygun 
olarak belirli yükümlükleri üstlenir. Işletme ve genel 
sorumluluk Marienhausklinik St. Josef Kohlhof´a aittir.

Kooperasyon ortakları, hayatlarının son evresinde 
ölümcül hasta ve ölmekte olan kişilere eşlik etmeyi, 
kendilerine ve yakınlarına teselli ve yardımcı olmayı 
kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir. Bunu  
Hristiyan sorumluluğu ve Hospis Hareketi  
olarak yapıyor. 



Hizmetlerimiz kimler icindir

Hospiz St.Josef hizmetleri tüm Neunkirchen  şehirinde ve 
bölgesindeki yaşayan herkese açıktır. Kişinin ekonomik 
durumu, etnik kökeni, inancı veya hastalığın türü hizmet 
almamasına mani değildir.

Gönüllü bakımevi yardımcılarımız

 sorumluluk sahibi bay ve bayanlardır
 ağır hastalara ve yaşamının son döneminde bulunan 

hastalar bakım ve destek sunanlardır
 hasta yakınlarını destekleyip ve yüklerini  

hafifletmektedirler
 özel eğtim yoluyla kendilerini görevlerine özenle 

hazırladılar
 hizmetlerini gönüllü olarak ve ücretsiz sunanlardır 

gizliliğe tabidir



Çalışanlarımız

 ağır hastalara ve yaşamının son döneminde 
bulunan hastalaımıza bakım tesislerinde ve kendi 
evlerinde refakat etmektedirler

 mümkün olan en iyi ve etkili ağrı terapisi için, 
doktorlarla istişarede bulunmaktadırlar

 Patlyatif bakımda başta ağrı olmak üzere hastayı 
rahatsız eden tüm semptomlar kontrol altına 
alınmaktadır

 Palyatif bakım uzmanlarıyla (SAPV) yakın çalışma 
içerisindedirler

 düzenli olarak Hekimlerle, Sosyal Hizmetlerle, 
Hospis- ve bakım tesisleriyle, manevi refakatçılarla 
ve Sosyal kurumlarla çalışma içerisindedirler

 gönüllü çalışanlarımızı koordine edenlerdir
 yabancı uyruklu hastalarımıza, geleneklerine 

saygılı bir biçde eşlik etmektedirler
 yas ve keder sürecinde ailenin yanında 

bulunmaktadırlar

Tüm çalışanlarımız, ağır hastaları ve yakınlarını 
desteklemek ve refakat etmek için ek niteliklere sahip 
deneyimli hemşirelerdir.



Personal zawodowy  
hospicjum

Petra Hohnsbein
Poliklinik başkanı 
Hemşire 
Palyatif Bakım Uzmanı
Koordinatör 
Yönetim

Stefanie Kiesgen
Başkan Yardımcısı
Hasta Bakıcısı 
Palyatıf Bakım Uzmanı 
Koordinatör

Gabi Wagner
Hemşire 
Palyatif Bakım Uzmanı 
Koordinatör

Nadine Trenz
Hasta Bakıcısıi
Palyatıf Bakım Uzmanı

Sarah Fischbach
Hasta Bakıcısı 
Palyatıf Bakım Uzmanı

Dagmar Hoffmann
Hemşire
Palyatıf Bakım Uzmanı 
Koordinatör
Yas danışmanı

Claudia Trost
Hemşire
Palyatıf Bakım Uzmanı
Koordinatör



Çalışmalarımızı desdekleyecek olan tüm bağış 
için şimdiden teşekür ederiz

Ambulanten Hospiz St.Josef Neunkirchen  
hizmetleri ücretsizdir.

Çalışmalarımızın bir kısmını bağışlarla finanse  
ediyoruz.

Mali yardım için özel bağış hesap oluşturduk:
Sparkasse Neunkirchen 
IBAN: DE 68 5925 2046 0052 0199 50

Çalışanlarımızı bireysel, gönüllü Hospis  
yardımcısı olarak desteklemek ve kurumumuza üye 
olmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

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

www.hospiz-nk.de




