สถานพยาบาลผู้ป่วย

Søndergård

กองทุนมูลนิธิ OK-fonden

ยินดีต
 ้อนรับสู่สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård

สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård คือส
 ถานพยาบาลผู้ป่วยที่สร้างขึ้น
ใหม่ ด้วยห้องจำ�นวนสำ�หรับผู้ป่วย 14 คน บริเวณสถานพยาบาลผู้ป่วย
Søndergård อยู่ใกล้ก
 ับสถานีรถไฟ Måløv S-tog. สถานพยาบาลผู้
ป่วย Søndergård ทำ�การเปิดเป็นที่พักอาศัย สำ�หรับอ
 าศัยเมื่อ วันที่ 25.
ตุลาคม 2010.
สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård ก่อสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนช
 ่วย
เหลือจาก Realdania ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ที่ทำ�ขึ้น „โครงการสถาน พยาบาลผู้ป่วยที่ดี”. สถานพยาบาลผู้ป่วย
Søndergård เป็นเจ้าของ และดำ�เนิน กิจการโดยกองทุนมูลนิธิ OKfonden. กองทุนม
 ูลนิธิ OK-fonden เป็นอ
 งค์การ ที่ไม่สร้างผลกำ�ไร
ทำ�งานร่วมกันก
 ับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา, จิตเวชศาสตร์, บ้าน
คนชรา และสถานพยาบาลผู้ป่วย.
เหนือสถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård มีท
 ะเลสาบเล็ก และทุกห
 ้อง
พักคนชรา มองเห็นทะเลสาบ. เป็นส
 ิ่งสำ�คัญที่จะต้องทำ�สภาวะแวดล้อม
ให้เหมือนบ้าน และทุกๆคนชราสามารถจะตกแต่งบ้าน ซึ่งก
 ว้างขวาง 36
ตารางเมตร ด้วยเครื่องเรือนตกแต่งบ้านรวมทั้งห้องน้ำ�.
สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยการออกแบบ
อย่างง่ายๆ - ห้องโถงส่วนรวม และห้องบุคลาการอยูใ่ กล้กับประตูใหญ่
ดังนั้น ทุกๆห้องที่พักของคนชราจะเป็นการส่วนตัวเป็นอย่างมาก.
คำ�ว่า hospice มาจากภาษาลาติน ซึ่งห
 มายถึง „ทีท
่ ี่ให้เช่าพักพ
 ร้อม
อาหาร-hospitum” และหมายถึงการยินดีต้อนรับ.
สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård ทำ�งานเกี่ยวกับด้านการบำ�บัดผ
 ู้ป่วย
ช่วยให้ผ่อนคลาย และเพื่อนที่สนิท-ญาติครอบครัวของผู้ป่วยด้วย.
สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård เป็นส
 ถานทีส
่ ำ�หรับผู้ป่วยซึ่งรักษาไม่
หาย ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต.
Lise-Lotte Andersen,
หัวหน้าแผนกสถานพยาบาลผู้ป่วย

ผู้ป่วยหนักที่รักษาไม่หาย แต่เราสามารถ
บำ�บัดช
 ีวิต ช่วงสุดท้ายให้ผ
 ่อนคลาย ผู้ป่วย
เองต้องการไปโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ป่วยต้อง
รู้เกี่ยวกับการป่วยต่างๆ ดังเช่น ป่วยอยู่กับ
บ้าน หรือก
 ารป่วยทจ
ี่ ะต้องอยู่โรงพยาบาล.

ใครที่จะมา
ยังสถานพยาบาล
ผู้ป่วย?

บางครั้ง ผู้ป่วยรู้สึกดข
ี ึ้นจากการป่วยไข้และ
ดูเหมือนว่าชีวิตจะอยู่ยาวนานกว่าที่คาดคิด
และบางครั้งผู้ป่วยสามารถจะมาพักอยู่กับ
บ้านสักช
 ่วงหนึ่ง และกลับมาพักอยูก
่ ับสถาน
พยาบาลผู้ป่วยเมื่อรู้สึกเลวร้ายลงอีก ถ้าผู้
ป่วยต้องการ.
จะต้องกรอก(เขียน) ใบสมัครกับแพทย์ ใบ
สมัครจะดูได้จากเว็บไซด์ของสถานพยาบาล
ผู้ป่วย Søndergård ต้องส่งหรือแ
 ฟกซ์มายัง
สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård และ
สถานพยาบาลผู้ป่วยจะตรวจเช็คเอกสาร
หลังจากนี้ ผูท
้ ี่ส่งใบสมัครจะได้รับคำ�ตอบ
ทางจดหมาย ผู้ป่วยหนักจ
 ะได้ก่อนใคร ไม่
ต้องรอคอยรายชื่อของผท
ู้ ี่ขอ.

มายังสถาน
พยาบาลผู้ป่วยได้
อย่างไร?

จะแจ้งให้ท
 ราบล่วงหน้า 1-2 วัน เมื่อม
 ีห้อง
พักว่าง.
สามารถเลือกโรงพยาบาลใน เดนมาร์ก และ
รัฐจะ จ่ายค่าเดินทางในจัหวัดที่คุณอ
 าศัยอยู่
แต่ท
 ี่นอก เหนือไ
 ปจากนี้ บางทีคุณอาจจะ
ต้องจ่ายเอง.

จะต้องจ่ายเท่า
ไหร่ท
 ี่จะพักอยู่
สถาน พยาบาลผู้
ป่วย?

ไม่คิดมูลค่าที่จะเข้าพำ�นักที่ สถานพยาบาล
ผู้ป่วย Søndergård. แต่เพื่อนที่สนิท- ญาติ
ครอบครัวต้องจ่ายค่าอาหารเอง.

จะติดต่อไ
 ด้
อย่างไร
กับบุคลากรที่
สถาน พยาบาลผู้
ป่วย?

ที่ สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård มี
บุคลากรมาก มายหลายแบบ ซึ่งจ
 ะบำ�บัด
ลักษณะของโรคและช่วยผู้ป่วย และเพื่อน
ที่สนิท-ญาติครอบครัวรอบครัวของผู้ป่วย
ทำ�งานร่วมกันกับ พยาบาล, แพทย์, นัก
กายภาพบำ�บัด พนักงาน- และพนักงานใน
ครัว, อาสาสมัคร- หัวหน้าอ
 าสาสมัคร, เลขา
ณุการ, หัวหน้าพ
 ยาบาล และ หัวหน้าส
 ถาน
พยาบาลผู้ป่วย.
พระ(นักบวช) จาก Måløv มาเยี่ยมเยียนที่
สถานพยาบาลผู้ป่วย ด้วยเช่นกัน.

ได้! - เพื่อนที่สนิท-ญาติครอบครัวสามรถจะ
พักอยู่ที่นี่ ซึ่งหมายถึง สามี/ภรรยา, คู่ชีวิต,
เพื่อน หรือเด็ก.

เพื่อนและญาติ
จะพักอยู่ด้วยได้
ไหม?

ได้! - ด้วยความยินดี ถ้าคุณดูแลของคุณเอง
และต้องอยู่ในห้องของคุณ.

นำ�สัตว์เลี้ยงมา
ด้วยได้ไหม?

ได้! - คุณสูบได้ในห้องของคุณ.

สูบบุหรี่ได้ไหม?

การเยียวยาอาการโรคของคุณ และเราจะ
ช่วยเหลือคุณก่อนคุณตายจนกระทั่งคุณตาย
และช่วยเหลือความรู้สึกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับ
การตายของคุณ และช่วยเหลือเพื่อนสนิทญาติครอบครัวของคุณด้วย.

ได้รับอะไรอีกจาก
สถานพยาบาลผู้
ป่วย?

ก่อนการตัดสินใจที่จะมาอยู่สถานพยาบาล
ผู้ป่วย Søndergård ยินดีต้อนรับคุณและ
เพื่อนสนิท-ญาติครอบครัวของคุณ ได้มา
เห็นสถานพยาบาลผู้ป่วย กรุณาติดต่อและ
ทำ�การนัดหมายมา เราจะพาพวกคุณๆชม
รอบสถานที่.

สิทธิของผู้ที่
จะสิ้นชีวิต

•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ได้รับก
 ารเยียวยาดังเช่น
ผู้มี ชีวิตอ
 ื่นๆ.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ยังคงมีความหวัง แม้ว่า
สิ่งท
 ี่ ข้าพเจ้าห
 วังจะเปลี่ยนไป.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ได้รับก
 ารดูแลจาก
พยาบาล และแพทย์ ถึงแม้ว่าส
 ุขภาพจะ
เปลี่ยนไป.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับ
การ ตายของข้าพเจ้า.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่อง
ความ สุขส
 บายของข้าพเจ้า.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ยังคงได้รับการเยียวยา
เกี่ยว กับยารักษาโรคที่ทำ�ให้ส
 ุขภาพแข็ง
แรงดี และถึง แม้ว่าจ
 ะรักษาโรคไม่หายขาด
แต่ยาเหล่านั้นทำ�ให้ ความรู้สึกข้าพเจ้าดี
ขึ้น.
•	ข้าพเจ้ามส
ี ิทธิที่จะ ไม่ต
 ายอย่างโดดเดี่ยว.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ อยู่อย่างปราศจากความ
เจ็บ ปวด.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ได้รับก
 ารตอบที่เปิดเผย
ตรง ไปตรงมาจากการถามของข้าพเจ้า.

•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ไม่ถ
 ูกค
 ดโกงถูกหลอก
ลวง.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ได้รับค
 วามช่วยเหลือ
และครอบครัวของข้าพเจ้า, การยอมรับกับ
การตายของข้าพเจ้า.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิท
 ี่จะ ตายอย่างสงบเงียบ
และด้วยความสง่าเรียบง่าย.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิท
 ี่จะ ยึดค
 วามเป็นเอกเทศ
เป็นตัวของตัวเอง และจะไม่ถ
 ูกกล่าวหา
หรือถ
 ูกประนาม แม้ว่าค
 วามคิดอ่านของ
ข้าพเจ้าจะต่างจากผู้อื่น.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ถกเถียงออกควาเห็น
และบอกถึงค
 วามรู้สึกของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
ศาสนา ไม่ว่าใครจะคิอย่างไร.
•	ข้าพเจ้ามส
ี ิทธิที่จะ รักษาร่างกายที่เป็นศ
 พ
ไปแล้วอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ.
•	ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ ถูกได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี และพวกเขาต้องพยายามเข้าใจ
ด้วยว่าข้าพเจ้าต้องการอะไร และพวกเขา
จะต้องเตรียมการช่วยเหลือจากการตาย
ของข้าพเจ้า.

หนทาง
ที่จะไป
อย่างไร?

ทางรถยนต์ เส้นทาง Ring 4:
เลี้ยวไปทางเหนือขับไปบนถนน Ballerup
Byvej
เลี้ยวซ้ายขับต
 ่อไปบนถนน Smørum Parkvej
เลี้ยวขวาขับต่อไปบนถนน Tueholmen
ทางรถไฟ S-Tog, สถานีรถไฟ Måløv:
โดยรถไฟ S-Toget ไปลงที่ Måløv Station
(รถไฟสาย C & H)
ตามเส้นทางบนถนน Søndergårds Allé

สถานพยาบาลผู้ป่วย Søndergård

Tueholmen 6
2760 Måløv
โทรศัพท์: 44 20 86 40
แฟกซ์: 44 20 86 50
เว็บไ
 ซด์ www.hospicesoendergaard.dk

