Mи o нама ...
Католичке социјалне станице у
Штутгарту спадају у велике понуђаће
амбулантне неге. У данашњем облику
постоје од 1975. године. Под знаком
помагајуће руке на точковима постоји
површински покривајућа мрежа
служби, која Вам нуди загарантовано
стручно квалификовану негу. Човек и
његове потребе стоје при томе у
средишту рада.
Делујућа кршћанска љубав према
ближњему и нега старих и болесних
људи спада у праисконски задатак
цркве. Црква и нега болесних одувек су
неодвојиво међусобно повезани.
Служба за негу је овлаштена за
обрачун са свим здравстеним
благајнама и благајнама за негу.
Стално контролишемо квалитет неге.
Додатно нас се редовито контролише
од стране Медицинске службе
Болесничких благајна.

Уколико желите
знати више ...
... назовите нас. Добит ће те
индивидуалну понуду неге према
Вашим потребама, као и трошковник.
Саветују Вас

Овде смо за Вас.
Margit Fink
директорица за негу

Andreas Schardt
пословођа

Можете да користите помоћ неовисно
од животне доби, спола, вере или
националности.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Каритасовом савезу помоћи

Партнер
Мариенхоспитал-а
и Клинике
Штутгарт
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Тражите информације о кућној нези?

Потребна Вам је помоћ код куповине,
припреме хране, прања рубља или и
иначе у домаћинству?

Желите ли да Ви или Ваши чланови
породице буду неговани у присној кућној
средини?

Желите ићи код лекара или код
службених органа и тражите пратњу?

Потребна Вам је помоћ код устајања,
неге тела или код прављења кревета?

Потребна Вам је што пре тоалетна
столица, болнички кревет или неко
друго помоћно средство?

Ваш лекар Вам је одредио промену
завоја, инекцију или неку другу врсту
неге?

Примате новчану накднаду за негу и
тражите стручњака за саветодавну
посету?

Понекд се не осећате сасвим добро и
били би сигурнији када би Вас понекад
нетко једноставно назвао или свратио
до Вас?

Лежите у болници и могли би да дођете
пре кући када би Вам тамо била
осигурана нега?

Овде смо за Вас.

Овде смо за Вас.

Овде смо за Вас.

Желите да знате на која новчана давања
имате право од стране болесничких
благајни?
Потребне су Вам упуте и саветовање о
нези Ваших чланова породице?
Не можете више да се снађете у
мноштву понуда служби за негу?
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