HOŞ GELDİNİZ

Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie® olarak tıp, bakım,
tedavi veya refakat hizmetlerinde tam zamanlı veya
gönüllü olarak çalışan kişiler için profesyonel sürekli eğitim programları, seminerler, kurum içi eğitim
kursları ve uzmanlık kongreleri sunuyoruz. Eğitim
programlarımızla sizi hospis bakım kültürü ve palyatif bakımdaki görevler ve zorluklar konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

ELISABETH - KÜBLER- ROSS - AKADEMIE®
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN*
Diemershaldenstraße 7– 11
Tel 0711 237 41 - 811
akademie@hospiz-stuttgart.de
elisabeth-kuebler-ross-akademie.de
* Addy von Holtzbrinck Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

BİZE DESTEK OLMAK İÇİN
YAPABİLECEKLERİNİZ
Gönüllü katılım

Kamu yararı adına bağış toplama
derneğine üye olma

Küçük ve büyük
miktarda bağışlar ve
miras bağışları yapma

Stuttgart Evanjelik Bakımevi Vakfı’na
bağış yapmayı veya bir miras bağışında
bulunmayı planlıyorsanız size ayrıntılı
danışmanlık hizmeti sunmaktan
memnuniyet duyarız.

STUT TGART BAKIMEVİ KAMU
YARARI ADINA BAĞIŞ TOPLAMA DERNEĞİ
IBAN DE17 6005 0101 0002 1278 33 · BIC SOLADEST600
ÇOCUK BAKIMEVİ BAĞIŞ HESABI
IBAN DE10 6005 0101 0002 0710 20 · BIC SOLADEST600
Lütfen size bir bağış sertifikası gönderebilmemiz için her transfer
işleminde açık adresinizi yazın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz!

DIEMERSHALDENSTRASSE 7– 11 · 70184 Stuttgart
U15 metro hattı ile Eugensplatz durağında
inerek ulaşabilirsiniz

Ağır hasta, ölümcül hasta
ve vefat durumundan sonra
yas sürecinde olan gençlerin,
yetişkinlerin ve ailelerinin
güvenilir yol arkadaşı olmak
istiyoruz. Sizi yalnız bırakmıyor,
tam zamanlı ve eğitimli
gönüllülerimizle yanınızda
yer alıyoruz.

STAFFLENBERGSTRASSE 22 · 70184 Stuttgart
U5, U6, U7, U12 metro hatları ile Dobelstraße durağında
inerek ulaşabilirsiniz
U15 metro hattı ile Stafflenbergstraße durağında
inerek ulaşabilirsiniz
Son güncelleme tarihi 05/ 2022

EĞİTİM

Genel Müdür Manfred Baumann
info@hospiz-stuttgart.de · hospiz-stuttgart.de
Tel 0711 237 41 - 0 · Faks 0711 237 41 - 54

Fotoğraflar Reiner Pfisterer · raumzeit3/J.Schenten · Christian Steeneck
Tasarım feedbackmedia.de

SİZE
REFAKAT
EDİYORUZ
AĞIR VE ÖLÜMCÜL HASTALAR,
HASTA YAKINLARI VE
YAS SÜRECİNDEKİLER

ÇOCUKLARA VE
GENÇLERE YÖNELİK
HOSPİS*
Çocuklara ve gençlere yönelik yatılı hospis, ağır ve ölümcül hasta çocukların ve gençlerin kendilerini tüm duyularıyla algılayıp kendilerini değerli hissedebilecekleri
bir yaşam ve bakım yeri olarak tasarlanmıştır. Yorgun
ailelerin soluklanıp dinlenebileceği bir yer. Farklı meslek
gruplarında faaliyet gösteren kişilerden oluşan bir ekiple
tüm ailenin yükünü hafifletiyoruz. Ne tür ve hangi ölçüde
yardıma ihtiyacı olduğunu ailenin belirlemesini sağlıyoruz. Benzer durumdaki farklı ailelerin tanışmasına vesile
olarak değerli bir deneyim ortaya koyuyoruz.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK YATILI HOSPİS
Diemershaldenstraße 7– 11
Tel 0711 237 41 - 830
kiho@hospiz-stuttgart.de
*Ağır hastalar için bakımevi.

Çocuklar ve gençler için gezici hospis bakım hizmetiyle,
ağır hasta çocukları veya gençlik çağında üyeleri olan ailelerin yanı sıra ebeveynlerinden biri hasta veya vefat etmiş
olan ailelere kendi evlerinde samimi bir ortam oluşturarak
bireysel refakat, destek ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Çocukları, gençleri, kardeşleri ve ebeveynleri sevdikleri
bir insanı kaybettikten sonra yalnız bırakmıyor, kederli
zamanlarında onlara refakat ediyoruz.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER IÇIN
GEZICI HOSPIS BAKIM HIZMETI
Diemershaldenstraße 7– 11
Tel 0711 237 41 - 832
akiho@hospiz-stuttgart.de

Çocuğu ağır hasta olan ailelere refakat eden Eyalet Merkezi olarak, Baden-Württemberg’deki ailelere hem danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor hem de bu ailelerin birbirleriyle iletişime geçmesini sağlıyoruz. Üst düzey irtibat
noktası görevi görerek ailelere ve mesleki olarak bu alanla
ilgilenenlere çok çeşitli destek seçenekleri hakkında genel
bilgiler veriyor, ilgili konuda yardımcı olabilecek kişilerle
irtibata geçmelerini sağlıyoruz. Özellikle hasta yakınlarına
Wegbegleiter (Yol Arkadaşı) adlı podcast yayınımızda söz
hakkı veriyoruz.

BADEN - WÜRT TEMBERG EYALET MERKEZI –
ÇOCUĞU AĞIR HASTA OLAN AILELER IÇIN
STUT TGART HOSPİS’TE REFAKAT HIZMETI
Stafflenbergstraße 22
Tel 0711 237 41 - 877
info@landesstelle-bw-wegbegleiter.de
landesstelle-bw-wegbegleiter.de

YETİŞKİNLERE YÖNELİK
HOSPİS
Yetişkinlere yönelik yatılı hospisi, ağır ve ölümcül hastalar ve onların yakınları için sıcak ve güvenilir bir atmosfer sunan bir mekân olarak tasarladık. Bu kişilerin geriye kalan yaşam sürelerini mümkün olduğunca kaliteli
geçirmesini istiyoruz. Ayrıca hastalarımızın ihtiyaçları
ve kişisel taleplerine de odaklanıyoruz. Farklı meslek
gruplarında yer alan kişilerden oluşan ekibimizle, bakıma muhtaç insanlara ihtiyaç duydukları her durumda
refakat ediyor, aynı zamanda yakınlarına danışmanlık
ve destek hizmeti sunuyoruz.

YETİŞKİNLERE YÖNELİK YATILI HOSPİS
Stafflenbergstraße 22
Tel 0711 237 41 - 31
info@hospiz-stuttgart.de

Yetişkinler için gezici hospis bakım hizmeti sunarak ağır
ve ölümcül hastalara kendi evlerinde, hastanelerde ve
huzurevlerinde refakat ediyoruz. Bakıma muhtaç kişilere
ve yakınlarına refakat, destek ve danışmanlık hizmeti
sunuyor, bu kişilerin yüklerini hafifletiyoruz. Bakıma
muhtaç kişilerin yaşamlarını doğrudan bulundukları
yerde; bakıcılar, doktorlar ve diğer meslek gruplarıyla
yakın işbirliği içinde ve mümkün olduğunca bağımsız
bir şekilde sürdürmelerini amaçlıyoruz. Talep üzerine,
ekiplere belirli palyatif bakım konularında yerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Vefat sonrası yas döneminde yetişkinlere yönelik sunduğumuz hizmetlerimizle, sevdiklerinin vefatından sonra
bile yakınlarına destek oluyor, acılı yas süreçlerinde
onların yanında olmak istiyoruz.

YETİŞKİNLER İÇİN GEZİCİ HOSPİS BAKIM HİZMETİ
HASTANELERDE VE
BAKIM TESİSLERİNDE REFAKAT HİZMETİ
Diemershaldenstraße 7– 11
Tel 0711 237 41 - 870
einrichtungen.aeho@hospiz-stuttgart.de
EVDE REFAKAT HİZMETİ
Stafflenbergstraße 22
Tel 0711 237 41 - 52
aeh@hospiz-stuttgart.de
VEFAT SONRASI YAS DÖNEMİNDE
REFAKAT HİZMETİ
Stafflenbergstraße 22
Tel 0711 237 41 - 52
aeh@hospiz-stuttgart.de

