Λίγα λόγια για µας…
Οι Κοινωνικές Μονάδες Υπηρεσιών της
Kαθολικής Eκκλησίας στη Στουτγάρδη
ανήκουν στους µεγαλύτερους φορείς
που προσφέρουν περίθαλψη στο σπίτι.
Με τη σηµερινή τους µορφή υπάρχουν
από το 1975. Καλύπτουµε ένα δίκτυο
υπηρεσι ών πο υ σας προ σφέρει
εγγυηµένα πο ι ο τική και ει δ ι κή
περίθαλψη. Στο επίκεντρο των πράξεών
µας βρίσκονται ο άνθρωπος και οι
ανάγκες του.
Η έµπρακτη χριστιανική αγάπη προς τον
πλησίον και η περίθαλψη ηλικιωµένων
και άρρωστων ανθρώπων ανήκουν από
παλιά στις υποχρεώσεις της εκκλησίας.
Ανέκαθεν η Εκκλησία ήταν αδιαχώριστα
συνδεδεµένη µε την περίθαλψη
ασθενών.
Η Υπηρεσία Περίθαλψης Ασθενών
δέχεται όλα τα ταµεία ασφάλισης και τα
ταµεία αρωγής. Επιπρόσθετα,
ελεγχόµαστε σε τακτά χρονικά
διαστήµατα από την Ιατρική Υπηρεσία
των ταµείων ασθενείας.

Αν θέλετε να µάθετε
περισσότερα…
…επικοινωνήστε µαζί µας. Θα λάβετε
µία πρόταση προσαρµοσµένη στα
µέτρα σας και τις ατοµικές σας ανάγκες,
όσον αφορά την περίθαλψη, καθώς
επίσης και πόσο θα σας κοστίσει. Σας
ενηµερώνουν

Είµαστε εδώ για σας.

Margit Fink
διευθύνουσα της
µονάδας περίθαλψης

Andreas Schardt
διοίκηση
καταστήµατος

Η βοήθειά µας απευθύνεται σε όλους
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου,
θρησκεύµατος ή εθνικότητας.

Ενηµερώνουµε
Βοηθάµε
Περιθάλπουµε

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Μέλος Ένωσης Αρωγής της

Συνεταίρος του

Marienhospital
και του Klinikum Stuttgart

Flyer Sozialstation grie...
Seite 1

Caritas

Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart

Τηλέφωνο πληροφοριών:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de

Dienstag, 5. April 2011 11:23
Schwarz
Magenta
Zyan
Gelb

Ενηµερώνουµε

Βοηθάµε

Περιθάλπουµε

Ζητάτε πληροφορίες για τη φροντίδα
στο σπίτι;

Χρειάζεστε βοήθεια στα ψώνια σας, στο
µαγείρεµα, στο πλύσιµο των ρούχων ή
σε άλλες οικιακές δουλειές;

Θέλετε, εσείς ή οι συγγενείς σας, να
τύχετε περίθαλψης στο οικείο σας
περιβάλλον;

Θέλετε να πάτε στο γιατρό ή σε κάποιες
υπηρεσίες και αναζητάτε κάποιον να σας
συνοδεύσει;

Χρειάζεστε βοήθεια για να σηκωθείτε από
το κρεβάτι, στην υγιεινή του σώµατος ή
στο στρώσιµο του κρεβατιού;

Χρειάζεστε επειγόντως ειδικό αµαξίδιο
τουαλέτα, ένα κρεβάτι νοσηλείας ή
κάποιο άλλο βοήθηµα;

Ο γιατρός σας σάς έχει συνταγογραφήσει
µια αλλαγή γάζας, µια ένεση ή άλλες
νοσηλευτικές φροντίδες;

Λαµβάνετε χρήµατα για περίθαλψη και
ψάχνετε κάποιον ειδικό να σας
ενηµερώσει;

Μήπως κάποιες φορές δεν αισθάνεστε
καλά και θα νιώθατε σιγουριά αν σας
τηλεφωνούσε κάποιος που και που, ή αν
πέρναγε να σας δει;

Βρίσκεστε στο νοσοκοµείο και θα
µπορούσατε να βγείτε συντοµότερα αν
είχατε κάποιον να σας φροντίζει στο
σπίτι;

Είµαστε εδώ για σας.

Είµαστε εδώ για σας.

Θέλετε να µάθετε ποιες υπηρεσίες
αναλαµβάνουν τα ασφαλιστικά ταµεία;
Χρειάζεστε βοήθεια και ενηµέρωση
σχετικά µε την περίθαλψη των µελών της
οικογένειάς σας;
Χάνεστε στην πληθώρα προσφορών των
Υπηρεσιών Περίθαλψης;
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