AWO Eve Acil Çağrısı

AWO Augsburg’un
Evde Bakım Hizmetleri

Yașlılar ellerinden geldiği kadar evlerinde yașamak isterler
– kendilerinin yakınları kadar onlar da: Acilen yardıma
ihtiyacım olursa, ne yapabilirim? Nasıl birilerini haberdar
edebilirim?- gibi durumlarda kaygılanır ve telașa düșerler.

Adres

Alarm planı
Bütün katılımcılar için acil durumlarda bir alarm planı
olușturulur. Bu plan doğrudan gerekli olan yardımı bașlatmak ve organize etmek için önemli bilgilerden olușur.
Konușamaz halde olsanız bile:
– Aile bireylerini haberdar eder
– AWO’nun yardım hizmetini haberdar eder
– Ambulansı, acil hekimi, polisi ve itfaiyeyi haberdar eder
Masraflar
Eve Acil Çağrı cihazının kirası ayda 18,36 Euro olup, ek
olarak ayrıca çağrı üzerinden bakım ve anahtar yönetimi
için 6,64 Euro tutar. Bakım hizmetinin Acil Çağrı üzerinden
gerçekleșmesi götürü olarak 15 Euro’dan hesaplanır –
hangi saatte ararsanız arayınız gece ve gündüz, farketmez!
Bakım derecesi tespit edildiyse ve yașlı yanlız oturuyorsa
Bakım Sigorta Kasaları, Eve Acil Çağrı Cihazının kirasını
üstlenmektedir. Bu fırsat için dilekçeyi biz hazırlamaktayız.

Evde Bakım Hizmeti Hammerschmiede
Sozialzentrum Hammerschmiede
Marienbaderstr. 29a
86169 Augsburg
Telefon
08 21/70021-741
Telefax
08 21/70021-156
Acil Telefon 08 21/70021-755
Email
ambulante-pflege.hammerschmiede
@awo-augsburg.de
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AWO Evde
Bakım Hizmeti
Herrenbach
Hammerschmiede
Dierig Park

Adres

Adres

Evde Bakım Hizmeti Dierig-Park
Wohnanlage Christian-Dierig-Park
Spichererstr. 42
86157 Augsburg
Telefon
08 21/455989-31
Telefax
08 21/455989-39
Acil Telefon 08 21/455989-67
Email
ambulante-pflege.dierig-park
@awo-augsburg.de

www.awo-augsburg.de

Übersetzung durch SIC – Interkulturelles Netz Altenhilfe

Augsburg’daki AWO’nun evde bakım hizmetleri güvenilir
ve basit bir șekilde acil çağrı cihazını yașlıların imkanlarına
sunmaktadır. Bu cihaz bir telefona bağlı olup bir çağrı
düğmesinden olușmaktadır ve kendi üzerlerinde
tașınabilir özelliğine sahiptir. Evin her yerinden kırrmızı
düğmeye basıldığında, anında merkezle bağlanılarak
irtibata geçilir!

Evde Bakım Hizmeti Herrenbach
Sozialzentrum Herrenbach
Matthias-Claudius-Str. 15a
86161 Augsburg
Telefon
08 21/56881-0
Telefax
08 21/56881-40
Acil Telefon 08 21/56881-67
Email
ambulante-pflege.herrenbach
@awo-augsburg.de

Size – gece ve gündüz –
Evinizde bakıyoruz!

AWO Augsburg

Size evinizde bakıyoruz

„Problemi çözmek, yașamı kolaylaștırmak“
Hayatı onurlu, bağımsız ve istediğimiz șekilde belirleyerek
sürdürmek her insanın temel ihtiyacıdır. Yardım
gerektiğinde, ihtiyaç duyulduğunda Sosyal ve Bakım
Hizmetimiz yoluyla size güvenceyi ve desteği
gerçekleștiriyoruz.
Yașlılar için Yardım Hizmetleri Ağı
AWO Augsburg – Herrenbach, Hammerschmiede/Firnhaberau ve Pfersee semtlerinde çalıșmasını sürdürmekte
ve buralarda yașlılar ve onların aile fertleri için geniș
kapsamlı destek ağını kurmuștur. Hizmetlerimiz Yașlılar
için Sosyal Uzman Danıșmanlığından, sosyal çalıșma ve
Demans hastalığında danıșmanlık, yüzeysel nitelikli
bulușma grupları, uzman eșliğinde konutta yașam, evde
bakım hizmeti, günlük bakım, kısa süreli bakım, bakım
evleri, oturma gruplarının bakımına kadar sunulmaktadır.
Yașlılar istekleri ve ihtiyaçlarına uygun bir șekilde daimi
olarak destek görmelidirler ve kendilerini güvence içinde
hissetmelidirler.
Evde bakım hizmetleri
Bakıma ihtiyacı olan insanlar, kendi konutundan vaz
geçme mecburiyetinde değildir.
Evde Bakım servisi, ihtiyacı olanlara günün her vaktinde,
gündüz ve gece evlerinde hizmet vermektedir.
Bakım hizmetlerimiz yașlılara, kapsamlı, nitelikli evde
bakım hizmeti sunmaktadır.
Bizim tarafımızdan bakılan șahıslar kendilerini güven
içinde ve ehil bir șekilde bakımlarının gerçekleștigini
hissedebilmelildirler. Bilhassa kritik durumlarda eğer
aniden yardıma gereksinim duyulduğunda, hizmetlerinde
bulunduklarımız bize güvenebilmelidirler.

Evde Gece Hizmeti

Bakım hizmetimiz 24 saat kullanıma açıktır –
buna gece de dahil!
Güvence
Gece size kararlaștırdığımız zamanlarda uğrayarak,
herșey yolunda mı diye bakıyoruz. Yașlılar ve aile
fertleri uykularında rahat olabilirler – biz ilgileniyoruz!
Gerekli görülen ihtiyaçta bir telefon yetiyor ve görevlimiz kısa sürede evinizde oluyor.
Bizim Hizmetlerimiz
– Bakım hizmetiyle ilgili tüm sorularınzda danıșmanlık
yapıyoruz ve sizi finansiyel konuların açıklanmasında
destekliyoruz
– Tedavi yardımınızı doktorların talimatlarına göre yerine
getiriyoruz, örneğin; sargı ve yara bakımı, iğne, ilaçla
ovalama, nabzınızı ölçme vs. (ücretini Sağlık Sigortası
üstlenmektedir)
– Güncel gereksimlerde bakım hizmeti (Temel Bakım
Yardımı): Vücut bakımı, yıkanma ve banyo, giyinme ve
soyunmakta, tuvalette (ücretini Bakım Sigortası
üstlenmektedir)
– Ev ișlerinde sizi destekliyoruz: Alıșveriște, evi
temizlemede, çamașır yıkamada, yemeklerin
hazırlanmasında
– Aile fertlerini bakım ziyaretleriyle ve bakım kurslarıyla
destekliyor ve bilgilendiriyoruz
– Diğer hizmetlerin hazırlanmasında da sizinle
ilgileniyoruz (ilaçların temin edilmesi, ayak bakımı,
kuaför vs.)

Bakım
Bakımı, hastanın arzu ettiği zamanlarda (örneğin:
yatağa ve tuvalete gitmede, yemeği sunmada ya da
gerekli çevrilmelerde) veya bakım çerçevesinde ihtiyaç
duyulduğunda yerine getiriyoruz.
Tıbbi Tedaviler
Eğer gece doktorun isteği doğrultusunda tedavi
gerekiyorsa (örneğin: ilaç vermede, idrar veya yemek
hortumlarının bağlantı noktalarının temizlenmesinde)
hastane tedavisine gerek kalmadan, bilakis uzman
arkadașlarımız eve önceden kararlaștırılan vakitte
gelmekteler ve acil durumlarda da çabuk bir șekilde
çağırılabilinirler.

AWO Evde Bakım Hizmetleri
– Herrenbach
– Hammerschmiede
– Dierig Park

