O nas…
Katolickie placówki socjalne w
Stuttgarcie naleŜą do największych
jednostek oferujących ambulatoryjne
świadczenia pielęgnacyjne. W obecnej
formie istnieją od 1975 roku. Pod
znakiem pomocnej dłoni na kółkach
kryje się rozległa sieć placówek
oferujących fachową, wykwalifikowaną
opiekę. Przy tym człowiek i jego
potrzeby znajdują się w centrum
naszego działania.
Czynna miłość bliźniego i opieka nad
starymi i chorymi ludźmi naleŜą do
najbardziej pierwotnych zadań
kościoła. Kościół i opieka nad chorymi
są od zawsze nierozerwalnie ze sobą
powiązane.
Nasza placówka moŜe rozliczać się ze
wszystkimi kasami chorych i kasami
opiekuńczymi. Jakość opieki stale
kontrolujemy. Ponadto jesteśmy
regularnie sprawdzani przez Komisję
Lekarską Kasy Chorych.

Jeśli chcieliby
Państwo dowiedzieć
się więcej…
…proszę do nas zadzwonić. Otrzymają
Państwo ofertę opieki dostosowaną do
Państwa indywidualnych potrzeb oraz
wstępny kosztorys. Państwa
doradcami są:

Margit Fink
Pani dyrektor ds.
opieki

Andreas Schardt
Zarząd

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc
niezaleŜnie od wieku, płci, religii czy
narodowości.
Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart
W związku opieki Caritas
Placówka ambulatoryjnych świadczeń
pielęgnacyjnych Kościoła Katolickiego
w Stuttgarcie
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Jesteśmy do
Państwa dyspozycji.

Partner
szpitala Marienhospital i
kliniki Klinikum Stuttgart

Doradztwo
Pomoc
Opieka
Infolinia:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Doradztwo

Pomoc

Opieka

Szukają Państwo informacji odnośnie
opieki domowej?

Potrzebują Państwo pomocy w robieniu
zakupów, przygotowaniu posiłków,
zrobieniu prania lub przy innych
czynnościach domowych?

Chcą Państwo, Ŝeby Państwem lub
Państwa krewnymi opiekowano się w
zaufanym domowym otoczeniu?

Chcą Państwo wiedzieć jakie
świadczenia finansowane przez kasę
chorych przysługują Państwu?
Potrzebują Państwo wskazówek i porad
dotyczących opieki nad Państwa
krewnymi?
Nie mogą się Państwo odnaleźć wśród
róŜnorodności propozycji placówek
oferujących opiekę nad chorymi?
Otrzymują Państwo wsparcie finansowe
dla osób podlegających opiece i szukają
Państwo specjalisty, który udzieli
Państwu porady?

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
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Chcą Państwo pójść do lekarza lub
urzędu i poszukują osoby
towarzyszącej?
Potrzebują Państwo szybko krzesła
toaletowego, łóŜka dla chorego lub
innego sprzętu?

Potrzebują Państwo pomocy przy
wstawaniu, przy pielęgnacji ciała lub
ścieleniu łóŜka?
Otrzymali Państwo od lekarza zalecenie
zmiany opatrunku, zrobienia zastrzyku
lub wykonania innego świadczenia
pielęgnacyjnego?

Niekiedy nie czują się Państwo zbyt
dobrze i byliby Państwo spokojniejsi,
gdyby ktoś od czasu do czasu po prostu
zajrzał do Państwa lub zadzwonił?

LeŜą Państwo w szpitalu, a mogliby
Państwo szybciej wyjść do domu, gdyby
mieli tam Państwo zapewnioną opiekę?

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
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