Kinder- und Jugendhospiz

Bethel

Yeşil ve büyük bir kent
Bethel‘deki Çocuk ve Genç Hospisi‘nin konumu boş
zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz çok sayıda olanağı
da beraberinde getirmektedir. Hospisimiz doğal koruma
bölgesinin hemen yanı başında yer almaktadır ve buradaki yollardan ormanın içine ve çayırlık alanlara istediğiniz
gibi gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra Bielefeld kent içine de
toplu taşıma araçlarıyla dakikalar içerisinde ulaşabilirsiniz.
Sanat merkezi, tiyatrosu, sayısız sineması ve restoranlarının yanı sıra traﬁğe kapalı büyükçe bir yaya bölgesiyle
kent zengin seçeneklerle doludur. Çocuk ve Genç Hospisimizin sadece birkaç kilometre uzağında Olderdissen
Hayvanat Bahçesi ve bir tırmanma parkı bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için: auf www.bielefeld.de
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Nefes alma vakti

Çocuklara ve gençlere destek

Yaşama alanı

Çocukları ömrünü kısaltan bir hastalıkla mücadele
eden aileler örgütlenme ve doğaçlama anlamında ustadırlar. Fakat herkesin bazen biraz nefes alma molasına
ihtiyacı olur. Bethel Çocuk ve Genç Hospisi teşhisin
konduğu andan itibaren sizlere stres dolu bu gündelik
hayattan uzaklaşma olanağı sunar. Sizleri bütün bir
aile olarak konuk edip ağırlayabiliriz. Ebeveynler huzur
bulabilir, uykularını alabilir ve güç toplayabilirler. Bizler
de öte yandan hem hasta çocuklar hem de kardeşleriyle
ilgileniriz.

Hasta çocuklar, gençler ve genç yetişkinlere Bethel
Çocuk ve Genç Hospisi‘nde bütüncül destek verilir.
Bunlar arasında oyun ve boş zaman etkinlikleri, sevgi
dolu ve yetkin bir bakım hizmeti ve ağrıların ve acı
verici başka semptomların dindirilmesi gibi hizmetler de
vardır. Öncelikle kişinin kendine özgü yaşam koşulları
belirleyicidir. Çalışanlarımız günün yirmi dört saati çocuk
ve gençlerin iyiliği için çaba gösterirler. Çocuk doktorumuzun desteği ve Bethel Çocuk Hastanesi‘ne yakınlığımız sayesinde en iyi tıbbi desteği ve bakımı da garanti
edebiliyoruz.

Tesisimiz Bethel‘de yeşilliklerin ortasındadır. On aile
için yerimiz vardır. Hasta çocuklar ve gençler için sıcak
bir şekilde dekore ettiğimiz tek kişilik büyük odalarımız
mevcuttur. Ebeveynler ve kardeşlere ayırdığımız odalarımız üst kattadır. Kendilerine ait banyo ve tuvalet,
telefon ve İnternet bağlantısı bulunan bu odaların
Teutoburg Ormanı manzaralı balkonları da vardır.

Amacımız senede birkaç hafta için bile olsa ailelerin
üzerindeki yükü almaktır. Hastanemiz aynı zamanda
benzer yaşam koşullarının üstesinden gelmeye çalışan
başka insanlarla dertleşebileceğiniz bir ortamdır.
Ailelerin bu yolda birbirlerine ne kadar eşlik edebildikleri
ise farklılık göstermektedir. Çocuk ve Genç Hospisimiz
kriz durumlarında veya hayatın son aşamasında da
yanınızda olacaktır. Size vereceğimiz yardım ve destek
sizlerin bireysel isteklerinize ve inançlarınıza uygun
olacaktır.

Ayrıca Çocuk ve Gençlik Hospisi‘nde çalışmalarını
sürdüren Çocuk Palyatif Ekibi (SAPV) ile de yakın bir
işbirliği sürdürmekteyiz.
Gündelik hayat akıp giderken kardeşler de hep saygı ve
anlayış göstermek zorunda kalmaktadırlar. Hospisimizde
ebeveynlerin onlarla ilgilenmek için de bolca vakitleri
olmaktadır. Her yaşa uygun etkinlikler gerçekleştirilmekte ve konukların kişisel ilgileri de dikkate alınmaktadır.
Okuma ve resim etkinlikleri, deﬁne arama veya bilgisayar oyunu, tırmanma macerası veya bir bovling akşamı.
Sayısız ﬁkrimiz ve olanaklarımız mevcut.

Alt katta çocuk ve genç odalarının yanında merkezi bir
bakım odası ve geniş bir bakım banyosu bulunmaktadır.
Ebeveynler ve kardeşler jakuziyi de kullanabilmektedirler. Öğünlerimiz kendi mutfağımızda hazırlanmaktadır.
Toplanma mekanları ve oyun olanakları konuklarımızı
bir arada bir şeyler yapmaya davet etmektedir. Bir çocuğumuzu veya gencimizi kaybettiğimizde size ayrılmış
mekanlar size sükunet ve huzur sağlayacak ve kendi
başınıza kalma olanağını sunacaktır.
Çocuk ve Genç Hospisimizin güzel bahçesinde oyun
olanakları ve gevşeyip rahatlayabileceğiniz çeşitli
mekanlar mevcuttur. Kışın şömineli salonumuzda ise
akşamlarınızı sıcak bir atmosferde içerisinde geçirebilirsiniz.

