Çalışmalarımıza
bağışlarınızla destek

Palliativstützpunkt Rotenburg und Umgebung e.V.
Sparkasse Rotenburg Bremervörde
IBAN: DE32 2415 1235 0075 2429 33
Swift-BIC: BRLADE21ROB
Kullanım amacı:
Lütfen adınızı ve adresinizi yaziniz.
Palyatif Kurumumuz tüm Almanyada asagidaki kanunlara- ve yönetici
saglik sigortalar tarafindan kabul edilmistir:
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs.1
Satz 2 Nr. 14 in Verbindung mit § 37b Abs. 3 SGB V und den Gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß
§132d Abs. 2 SGB V.
Kurulusun Tasiyicisi:
Amtsgericht Walsrode VE 200904
1. Yönetim Kurulu Başkanı: Axel Berger
2. Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Thomas Lichte

Rotenburg/Wümme ve Çevresi Palyatif Kurumu
(Palliativstützpunkt Rotenburg/Wümme und Umgebung e.V.)
Elise-Averdieck-Str. 17
27356 Rotenburg

Özel palyatif ambulantlik tedavisi

Tel. 04261/ 81736-0
Fax 04261/ 81736-2
Görüşmek için randevu alinmasi istenir

İnsan sevgisine

info@palliativstuetzpunkt-rotenburg.de
www.palliativstuetzpunkt-rotenburg.de
Bulundugumuz yer:
Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg
Bina: Elisenhaus

Ağır hastalıgin iyi bakımi

Istedigimiz

Sunduğumuz hizmetler (etnik köken, din ve kültür

ağır hastalarin, yaşamlarının bu döneminde en iyi bir

farkliklarina bakmadan) bölgemizde yaşayan, ağır ve

yaşama kalitesi, kendi kaderlerini belirleme yetkisi ve

tedavisi olmayan hastalıkların nedeniyle tıbbi tedaviye

insani bir onuru elde etmektir. Aynı zamanda hastanin Aile

muhtaç olan herkese saglanir.

üyelerine, hastanin müdahale ve bakimi icin ilgi gösteren

Tedavinizi ev doktorunuz- ve evde bakım servisinizle
birlikte kaldiginiz ortamda veya evinizde sağlanir.

her kisiye yardim ve danismanlikta bulunuyoruz.

Kerstin Röhrs
Koordinatör, hemşire,
palyatif bakım uzmanı

Kendi hizmetlerimizi, simdilik var olan kurumlarin
görevlerini hafifletme niyetiyle, tedavi eden Ev doktorlari

Bu amacın gerçekleşmesi için sunduğumuz hizmetler:













24 saat boyunca Yetkin palyatif doktorlara ve palyatif
bakım uzmanlarına ulasabilme imkani
Evde veya istasyon tedavilerde lazim olan danışmanlık
ve destekler
Ağır semptomlar ve sanci zamanlarda hafiflendirme
ve benzeri yardımlar
Psikolojik ve manevi refakat
Sosyal yardım desteği
Cesitli müdahale kurumlarin arasinde kordinasyon
islemleri düzenleme
Sağlık sigortaları ve ev doktorları ile kontakt kurma
Palyatif istasyon ve Hospiselerde kayit edilme ve
barinma yardiminda bulunmak
(Hospise = ev yerini alan agir hastalar Konagi)

ve Bakim kurumlari ilen beraber, yakin bir temasta elde
edebilmektir.
Annette Ehmer-Schulte

Kooperasyon ortaklarımız:









Palyatif doktorlari
Palyatif-Yardim görevlileri ve ambulant bakım servisleri
Ambulant Hospis hizmetleri
Tercümanlar
Istasyonluk bakım kurumları
Eczaneler
Buchholz/Nordheide’deki Hospise kurumu
Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg

Koordinatör, anestezi ve yoğun bakım tıp
alanlarında uzman hemşire,
palyatif bakım uzmanı

Saima Tietje
Koordinatör, hemşire,
diplomali saglik-bakim uzmani
palyatif bakım uzmanı

Sizin özel istektlerinize ve ihtiyaclariniza
göre en iyi müdahale ve bakim imkanlarini
sagliyabilmek icin hizmetlerinizdeyiz.

Tel. 0 42 61 / 817 36-0

