
             Hospiz ne anlama gelir ?

„ Hospice ve de Hospis „ terimi hem yaşamı sona ermek 
üzere olanlara destekleyici bakım sağlanması,             
hem de bu tip bir bakımın verildiği yer için kullanılır. 
(bakım evi ).
Hospice düşüncesi ortaçağ dönemine dayanır.
O dönemde Rahiblerin, Hacılar ve Seyyahlar icin 
zorluklarla dolu bir yolculuktan sonra bakım ve 
konaklama imkanı sağladıkları yerlerdi.
Günümüzde Palyatif Bakım Merkezleri yaşamının son 
döneminde bulunan hastalara refakat etmektedir.
Temelinde yatan başlıca ilke; herkesin ağrısız, saygın ve 
huzurlu bir biçimde ölmeye hakkı olduğudur.

Biz Kimiz?
Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen bir 
Ambulant ve Palyatif Bakım Merkezi'dir.

Birlikte çalışma yürüttügümüz 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

Ortak  anlaşma ile  birlikte  çalışma içinde olduğumuz
kurumlarımızın belli görevleri vardır. 
İşletme ve genel sorumluluk Marienhausklinik 
St Josef Kohlhof ´ a aittir.
Bizlerin  ortak  amacı hastayı ve  yakınlarını bu  zorlu
yolculuğunda desteklemek ve yardımcı olmaktır.
Bunu Hristiyanlığın sorumluluğu ve Hospis Hareketi 
ilkeleri nedeniyle uygulamaktayız

     Gönüllü yardımcılarımız ve Hospis 
      çalışanlarımız:

• sorumluluk sahibi bay ve bayanlardır
• ağır hasta olanlara bakan ve onlara 

destek sunanlardır
• hasta yakınlarını destekleyip yüklerini 

hafifletmektedirler
• görevleri için özel eğitim görmüşlerdir
• hizmetlerini gönüllü olarak ve ücretsiz sunanlardır
• gizlilik hakkı saklıdır. Hasta ve yakınları ile ilgili 

bilgi hiç bir şekilde paylaşılmaz

Hizmetlerimiz kimler icindir?
Hospiz St. Josef hizmetleri tüm Neunkirchen         
şehrinde ve çevresinde yasayan insanlara açıktır.   
Kişinin ekonomik durumu, etnik kökeni, inancı
ve             hastalık türü hizmet almasına mani 
değildir.

       Bizlerle çalışan Personel.........

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

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

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

• Palyatif bakım uzmanlarıyla yakın 
calışma içerisindedirler

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

• gönüllü çalışanlarımızı koordine 
edenlerdir

• yabanci uyruklu insanlara, geleneklerine 
saygılı bir biçimde eşlik etmektedirler

• yas ve keder sürecinde ailenin yanında 
bulunmaktadırlar



Resmi Çalışanlarımız:

Ağır hastaların bakımını üstlenmek ve yakınlarına 
destek sunabilmek için tüm personelimiz ek 
Kalifikasyon edinmiş Hemşirelerdir.

       Petra Hohnsbein                           Stefanie Kiesgen
       Palyatif Bakım Uzmanı                  Hasta Bakıcısı
       Koordinatör                                     Palyatif Bakım Uzmanı

       Gabi Wagner                                   Dagmar Hoffmann          
       Palyatif Bakım Uzmanı                  Palyatif Bakım Uzmanı
       Koordinatör                                       Koordinatör,Manevi
                                                                 Refakatçı, Hemşire 

        Barbara Germann                          Nadine Trenz
        Hemşire                                            Hasta Bakıcısı
        Palyatif Bakım Uzmanı                    Palyatif Bakım Uzmanı
        Koordinatör

              Çalışmalarımızı destekleyecek olan tüm   
              bağışlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
             

              Ambulanten Hospiz St. Josef (Neunkirchen)  
              Hizmetleri ücretsizdir.

               Çalışmalarımızın bir bölümünü bağışlarla    
               finanse etmekteyiz.

               Mali destek için bağış hesabı:    
             

               Sparkasse Neunkirchen 
               IBAN: DE 68 59 25 20 46 00 52 01 950

               Çalışmalarımızı  bireysel gönüllü   
               Hospis yardımcısı olarak desteklemek ve 
               kuruluşa üye olmak istiyorsanız bizlerle 
               iletişime geçiniz.

               Ambulante Hospiz

     St. Josef Neunkirchen
               Klinikweg 1-5
               66539 Neunkirchen
               Telfon: + 49 (06821) 363-2175
               Telefax:+49 ( 06821) 363-2635
                info@hospiz-nk.de
                www.hospiz-nk.de

mailto:info@hospiz-nk.de
http://www.hospiz-nk.de/

