Hakkımızda...
Stuttgart`daki Katolik Sosyal Servisler en
büyük gezgin bakım hizmetlerinden
sayılmaktadır. Bugün ki şekliyle 1975`den beri
vardır. Tekerlek üzerinde yardımcı bir el ile
sembolize edilen geniş kapsamlı bir hizmet
ağıyla size kesinlikle uzman vasıflı bir bakım
sunulmaktadır. Bu bağlamda insan ve insanın
ihtiyaçları faaliyetin merkezini
oluşturmaktadır.
Hıristiyanlıktaki hayırseverlik ve yaşlı ve hasta
insanların bakımı, kilisenin en eski ve özel
görevlerindendir. Eskiden beri kilise ve hasta
bakımı ayrılmamacısına birbiriyle kenetlidir.

Daha fazla bilgi
arzu ediyorsanız...
... bize telefon açınız. Size şahsi ihtiyaçlarınıza
uyarlanmış bir bakım önerisi ve fiyat teklifi
sunulacaktır. Aşağıda yazılı şahıslar size
danışmanlık yapacaktır.

Biz sizin
için buradayız.
Margit Fink
Bayan bakım müdürü

Bakım servisi tüm hastalık ve bakım sigortaları
ile hesap görme iznine sahiptir. Bakımım
kalitesini sürekli kontrol etmekteyiz. Bunun
dışında hastalık kasalarının tıbbi servisi
tarafından düzenli olarak incelenmekteyiz.
Yaşınız, cinsiyetiniz, dininiz veya milliyetiniz ne
olursa olsun yardımımızdan faydalanabilirsiniz.

Andreas Schardt
Đşletme yönetimi

Danışmanlık
Yardım etmek
Bakım

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart

Caritas yardım işbirliği içinde
Marienhospital`in ve
Klinikum Stuttgart`ın
partneri
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Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart
Stuttgart`da Katolik Kilise`nin
gezici bir bakım hizmeti

Bilgi telefonu:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Danışmanlık

Yardım etmek

Bakım

Evde bakım hakkında bilgi mi arıyorsunuz?

Alışveriş, yemek, çamaşır veya diğer ev
işlerinde yardıma mı ihtiyacınız var?

Kendinizin veya yakınlarınızın alışık ev
ortamında bakılmasını mı istiyorsunuz?

Doktora veya resmi daireye gitmek
istiyorsunuz ve refakatçi mi arıyorsunuz?

Kalkmada, bedensel temizlik ve bakımında
veya yatak düzeltmede yardıma mı ihtiyacınız
var?

Sigortadan hangi hizmetlere hakkınız
olduğunu mu bilmek istiyorsunuz?
Yakınlarınızın bakımı ile alakalı açıklama ve
danışmanlığa mı ihtiyacınız var?
Bakım hizmetleri ile alakalı tekliflerin
çokluğu arasında bocalıyormusunuz?
Bakım parası alan bir kişi olarak danışmanlık
için bir uzmanın sizi ziyaret etmesini mi
istiyorsunuz?

Biz sizin için buradayız.
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Acilen tuvalet sandalyesi, hasta yatağı veya
başka bir yardımcı araca mı ihtiyacınız var?
Bazı zamanlar kendinizi iyi hissetmiyorsunuz
ve ara sıra birinin size telefon açması veya
sizi ziyaret etmesi sizi rahatlatır mıydı?

Biz sizin için buradayız.

Doktorunuz size pansuman, enjeksiyon veya
başka bakım hizmetleri için reçete mi verdi?
Hastanede yatıyorken evdeki bakılmanız daha
emin bir biçimde sağlanmış olsaydı, evinize
daha çabuk mu geri dönerdiniz?

Biz sizin için buradayız.
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