Löwenherz Poliklinik çocuk bakımevi
Çocukları ağır hasta olan aileler için bilgiler
Ciddi ve ağır derecede hasta bir çocukla geçen gündelik hayat oldukça yorucudur. Diğer
kardeşler için yeteri kadar zamanın kaldığı “normal“ bir günlük yaşam mümkün değildir. Buna
bir de ölüm korkusunu ekleyiniz. Sizi rahatlatmak için gönüllü kişiler size yardımcı olabilir.

Biz Kim’iz?
Bizler, poliklinikte tedavi gören
çocuklara hizmet veren Löwenherz
bakımevinin koordinatörleri ve
gönüllüleriyiz.
Koordinatörler gönüllü kişiler için
görevleri organize ederler. Size
ve ailenize çocuğunuzun hastalığı
hakkında tüm sorularınızda
yardımcı ve yanınızda oluruz.
Yardımcılar farklı kesimlerden gelir.
Ailenize yardım etmek isteyen
kişiler; öğrenciler, çalışan insanlar,
anneler ve babalar vb. olabilir.
Bununla birlikte, yardımcıların
doktor, hemşire, idari personel, ev
işlerinde yardımcı veya sosyal hizmet görevlilerinin işlerini
üstlenmesine izin verilmez.

Kim’in için buradayız?
Bizler, evde ağır bir hastalığı olan
çocuğa ya da gence sahip ailelere
yardımcı olmaktayız. Ailesinde bir
çocuğun veya gencin (0 ila 24 yaş
arası) ciddi bir hastalık ile yaşadığı
her kişi bizimle iletişime geçebilir.
Bremen veya Aşağı Saksonya‘da
yaşayan aileleri destekliyoruz. Bu
hizmetin herhangi bir ücreti yoktur.

İletişim/Kontakt
Herhangi bir sorunuz olduğunda
veya desteğe ihtiyacınız varsa,
bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Löwenherz Çocuk Bakım
Derneği.
Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Außer der Schleifmühle 46,
28203 Bremen
Telefon: 04 21 / 33 62 30 - 0
Mail: ambulant@loewenherz.de

Sunduğumuz Hizmetler
Yardımcılar aileleri haftada bir kez
ziyaret ediyor ve evde yaklaşık
üç saat boyunca size ve ailenize
günlük hayatta destek oluyorlar.
Örneğin, hasta çocuk veya genç ile
vakit geçiriyor, kardeşleriyle oynuyor veya onlarla konuşuyorlar.

Yardımcılar tıbbi destek veya
hemşirelik görevlerini üstlenemez.
Yetkililere veya sağlık sigorta
şirketlerine yazılacak herhangi bir
evrak işi yapamazlar. Onlar aynı
zamanda ev işlerinde çalışmazlar.
Bu konularda desteğe ihtiyacınız
varsa, koordinatörlerimizle iletişime
geçiniz. Size uygun desteği
bulmanız için size yardımcı
olmaktan mutluluk duyarız.

Bu metin Dr. med. Mansour Ismaiel’in destekleriyle basit ve anlaşılır bir dile çevrilmiştir.
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