Quem somos nós …
As „Katholische Sozialstationen“ em Stuttgart
fazem parte dos grandes oferecedores de cuidados ambulantes. Nós existimos na atual forma
desde 1975. Sob o símbolo das mãos que
ajudam, nas rodas, temos uma rede de
serviços abrangentes que lhe garante cuidados
especialmente qualificados. Naturalmente, o
ser humano e as suas necessidades são o foco
das nossas atividades.
O amor cristão ao próximo e o cuidado de
pessoas idosas e doentes fazem parte das
tarefas fundamentais da igreja. Sempre a igreja
e o cuidado dos doentes estão
inseparavelmente conectados.

Se quiser saber mais …
... ligue simplesmente. Você irá receber uma
oferta individualmente elaborada para as suas
necessidades e um cálculo de custos.
Nós lhe aconselhamos

Nós estamos à
sua disposição.
Margit Fink
Diretora de cuidados

O serviço de cuidados é coberto por todas as
caixas da previdência social e de cuidados.
Controlamos sempre os serviços prestados.
Além disso somos controlados pelos serviços
médicos das caixas da previdência social.
Você pode usar os nossos serviços
independente de idade, sexo, religião ou
nacionalidade.

Andreas Schardt
Gerência

Aconselhar
Ajudar
Cuidar

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Ligado com o círculo de a
juda da Caritas

Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart

Parçeiro do
Marienhospital
e das clinicas de
Stuttgart

Um serviço ambulante de
cuidados da igreja católica em Stuttgart.
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Telefone para informações:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Aconselhar

Ajudar

Cuidar

Você está procurando informações sobre como cuidar de seus familiares em casa?

Você precisa de ajuda para fazer as compras,
preparar a comida, lavar roupas ou realizar
outras tarefas domésticas?

Você deseja ser cuidado num ambiente familiar? Você quer que seus familiares sejam cuidados em casa?

Você necessita de acompanhamento quando
vai ao médico ou vai tratar assuntos
burocráticos?

Você precisa de ajuda para se levantar, fazer
a higiéne pessoal ou arrumar a cama?

Você quer saber o que a caixa de previdência
paga?
Você precisa de instruções e aconselhamento
no cuidado dos seus familiares?
Você consegue se orientar na quantidade de
ofertas dos serviços de cuidados
domiciliares?
Você recebe abono de cuidados e procura
uma pessoa qualificada no caso de uma
visita de aconselhamento?

Nós estamos
à sua disposição.
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Você precisa urgentemente de uma cadeira
de toalete, uma cama para doentes ou algum outro meio de ajuda?
Você se sentiria melhor se uma pessoa
telefonasse ocasionalmente ou lhe fizesse
uma visita?

Nós estamos
à sua disposição.

O seu médico lhe prescreveu um receita para
a troca de curativos, aplicação de injeção ou
outros cuidados?
Você que está hospitalizado, gostaria de
voltar mais rápido para casa se lá houvesse
um cuidado seguro?

Nós estamos
à sua disposição.
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