ndergård’ya Hoş Geldiniiz
Hospice Søn

Hospice Søn
ndergård yen
ni inşa edilmiş bir Hospicce olup 14 kişşilik hasta kapasitesine saahiptir. Søndergård
bölgesinde ve Måløv S‐ttren istasyon
nuna yakındı r. Hospice Sø
øndergård ha
astalar için 225 Ekim 2010
0 açılacaktır.
Hospice Søn
ndergård Reaaldania’nin desteği
d
ile inşşa edilen "İyi Hospice için
n Program" bbir örnek pro
ojedir.
Hospice Søn
ndergård OK
K‐fonuna aittir ve bu fon ttarafından işşletilir. OK‐fo
onu kar amaccı gütmeyen bir kuruluş
olup, bakım
m evleri, psikiyatrik hizme
etler, yaşlılar için konut ve hospice ile
e ilgili hizmettler sunar.
ndergård’nun kuzeyinde küçük bir gööl vardır ve tü
üm hasta odaları göl mannzaralıdır. Bir ev ortamı
Hospice Søn
oluşturmak için çaba gö
österilmiştir ve
v her hasta kendi 36 m2
2’lik mobilyalı odasını – bbanyo dâhil – kendi
isteği doğru
ultusunda yerleşebilir.
Hospice Søn
ndergård sad
de bir şekilde
e binanın özeelliğine uygun odalara ayyrılmıştır, tüm
m odaların maksimum
m
özel bir yaşaantıya ulaşm
ması için ortak yaşam alannları ve perso
onel tesislerii girişe yakın bir yerde
bulunmaktaadır.
Hospice kelimesi "hospiitum" anlamına gelir ve bbir barınak ve
e aynı zaman
nda hoş gelddiniz anlamını da taşır.
Hospice Søn
ndergård pallyatif bakıma
a uygun esasslar çerçevesinde çalışır ve
v aynı zama nda ağır hastalar ve
onların yakıınları için ted
davi imkanı sunar.
Hospice Søn
ndergård ölü
ümcül hastalıığı olan insannlar için ömrrünün son gü
ünlerinde kal abilecekleri bir yerdir.
Andersen,
Lise‐Lotte A
Hospice Mü
üdürü

Kimler Hosp
pice’de kalabilir?
Tedavisi mü
ümkün olmayyan, ancak sa
adece acılarıını hafifletilm
mesine odaklanarak, hayaatının son aşşamasında
yaşam kaliteesini mümkü
ün olduğunca
a katlanılır h ale getirmekk, çok ciddi hastalar kalabbilir burada. Hospice’de
kalmak hasttanın kendi arzusu
a
ile olm
malı. Bu nedeenle diğer se
eçenekler hakkında hastaa bilgilendirilmeli,
örneğin ken
ndi evinde yaa da hastanede kalabilmee konusundaa bilgi verilme
elidir.
Hastayı rahaatsızlık veren
n unsur çok iyi
i derecede hafifleyecekk olursa ve ha
astanın hayaat süreci beklenenden
daha fazla u
uzarsa, hastaa bazen kısa bir
b süre için eeve dönebilir. Hastalığı tekrarlarsa, hhastanın kendi isteği
doğrultusun
nda tekrar Hospice geleb
bilir.
Hospice nassıl kayıt olun
nur?
Hasta, kend
di doktoruylaa veya ondan
n sorumlu olaan doktorla birlikte
b
bir ba
aşvuru formuu doldurur. Başvuru
B
formu Hosp
pice Søndergård’nun İnte
ernet sayfasınnda mevcutttur. Başvuru formu Hosppice Søndergå
ård’ya
postayla ya da faksla gö
önderilir. Tüm
m başvurularr burada değerlendirilir. Ardından
A
hasstaya mektupla cevap
gönderilir. Ö
Öncelik çok hasta
h
insanla
ara verilir. Birr bekleme lisstesi söz konusu değildir.. Boş kontenjan
oluştuğu an
n, hasta bir‐ikki gün önceden haber ve rilerek çağırıılabilir.

H
seçm
me hakkı varddır ve devlet hastanın ken
ndi yaşadığı ssınır bölgesi dahilinde
Danimarka'da serbest Hospice
e ülkenin diğeer bir bölgessinde kalmakk istiyorsanız,, yol parasını kendiniz
yol masraflaarını karşılar. Bu nedenle
karşılamak zzorunda kalaabilirsiniz.
etli midir?
Hospice’de kalmak ücre
ndergård’da kalmak ücre
etsizdir.
Hospice Søn
Ancak hastaayla birlikte kalan
k
yakınla
arı kendi yem
mekleri için ödemek
ö
zorundadır.

Hospice’de hangi perso
onel ile karşılaşabilirim?
Hastanın beelirtilerini hafifletmek am
maçlı, hastaylla birlikte çallışmak ve hasta yakınlarıyyla ilgilenme
ek adına
Hospice Søn
ndergård’da disiplinler arrası son dereece uzman personel bulu
unmaktadır. H
Hasta, hemşireler,
doktorlar, fiizyoterapistler, servis ve mutfak perssoneli, gönüllü çalışanlar,, gönüllü kooordinatörü, sekreter,
s
bölüm hemşiresi ve Hosspice yöneticcisiyle karşılaaşabilir. Målø
øv’den gelen rahipler de Hospice’de bulunurlar.
Yakınlarım benimle birllikte Hospice
e’de yatılı kaalabilirler mii?
Evet! ‐ Sizin
n yakın akrab
balarınız sizinle birlikte yaatılı kalabilirler. Bu, eşinizz, partnerinizz, arkadaşlarrınız veya
çocuklarınızz olabilir.

Evcil hayvanımı yanımd
da getirebilirr miyim?
Evet! Evcil h
hayvanınızı kendiniz
k
baka
abildiğiniz süürece ve odanızda yer varrsa, yanınızdda getirmekte
e
serbestsinizz.
Sigara içebiilir miyim?
Evet! Kendi odanızda siggara içebilirssiniz.
Hospice ban
na hangi imkkanları sunuyor?
Kendi evinizz ve size ait olan
o zamanın
n kendi isteğ iniz doğrultu
usunda değerlendirmek ddışında,
hastayı rahaatsız eden seemptomları hafifletmek,
h
hayatın son aşamasında aktif bir hayyat yaşama im
mkanı
sunmak, yakınlarınız için
n mekan sun
nmak, tedaviisi olmayan hastalıkla
h
ilgili duygularınnız hakkında destek ve
hasta yakınlarına süre boyunca
b
desttek vermek.
Hospice Søn
ndergård’da kalmayı seçm
meden öncee siz ve/veya aileniz gelip burayı ziyareet edebilirsin
niz. Bizi
telefonla arrayıp randevu
u alın, böylecce sizi karşılaayacak birisi tarafından tanıtım yapılıır.
Ölmekte olaan insanların
n hakları
•
•
•
•

dar hayatta olan
o bir insann olarak değe
erlendirilmekk hakkına sahhibim.
Ölüm anına kad
Um
mut ettiğim şeeyler/durum değişse bilee/boşa çıksa bile, ben um
mutlu olma haakkına sahibim.
Um
mut ettiklerim
miz değişse bile, bana üm
mit verenlerde
en, bakım ve
e ilgi görme hhakkına sahib
bim.
Ken
ndi tarzımda yakın zaman
nda gerçekle şecek ölümü
ümle ilgili duygularımı ifaade etme hakkkına
sahibim.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben
nim refahımla ilgili kararlara katılma hhakkına sahibim.
Amaç benim iyileşmem değil, ancak bennim kendimii iyi hissetme
em olsa bile, tıbbi tedavin
nin ve
bakkımın devam etmesi beklentisi içinde olma hakkın
na sahibim.
Yaln
nız ölmeme hakkına
h
sahibim.
Ağrrısız olma hakkkına sahibim
m.
Sorularıma dürü
üst cevaplar alma hakkınna sahibim.
Ban
na yanıltıcı ceevaplar verilm
memesi hakkkına sahibim
m.
Ölümümü kabullenmek için ailemden vee ailem için yardım
y
talep etme hakkınna sahibim
Sessizce ve hayssiyetle ölme hakkına sah ibim.
Bireeyselliğimi ko
oruma hakkına sahibim. Başkalarının fikirlerine ayykırı düşmessine rağmen//düşse bile,
ben
nim kararlarım hakkında yargılanmam
ma hakkına sahibim.
Başşkaları için haangi anlama gelirse gelsinn, kendi dini ve ruhsal ina
ançlarımı ifa de etme hakkkına
sahibim
el dokunulmaazlığa saygı gösterilmesin
g
ni bekleme hhakkına sahib
bim.
Ölümümden sonra bedense
Ben
n, sevecen, şefkatli ve yettenekli insannlar tarafındaan, benim ihtiyaçlarımı a nlamaya çalışan ve beni
ölümümle karşılaşmamda yardımcı olmaak için bir on
nur/ödül oldu
uğunu inan i nsanlar tarafından
bakkılma hakkınaa sahibim.

Yolu nasıl b
bulurum?
Ring 4)’den ulaşım:
u
Arabayla çeevreyolu 4 (R
• Ballerup B
Byvej’dan kuzeye dönün
• Smørum P
Parkvej’dan sola
s dönün
• Tueholmeen’dan sağa dönün
d

S‐Tog, Målø
øv tren istasyyonu:
• S‐tog ile tiil Måløv İstasyonuna (C ve
v H hattı) giidiniz
• Søndergårds Allé’den devam ediniz

Hospice Søn
ndergård
Tueholmen 6
2760 Måløvv
Telefon: 44 20 86 40
Faks: 44 20 86 50
www.hospicesoendergaaard.dk
www.ho
ospicesoend
dergaard.dk

