
Bizimle nerede iletişime geçebilirsiniz?

Gemeinschaftshaus Vorkloster,
Schendlingerstraße 36, 6900 Bregenz.

Bize ne zaman ulaşabilirsiniz?

Pazartesi - Cuma
saat: 08:00 - 12:00
     (+43) 5574 / 77400
Fax: (+43) 5574/77400-30

Bu saatler dışında telesekretere adınızı ve telefon 
numaranızı belirten bir mesaj bırakılabilirsiniz.
Telesekreter her gün Pazartesi gününden  Cuma gününe 
kadar , en son saat 16.00‘da, hafta sonları ve tatil 
günlerinde ise  en son saat 10.00‘da dinlenir. Acil bakım 
durumlarında arayan kişi ile iletişime geçilir, diğer tüm 
durumlarda ise  belirtilen çalışma saatleri içerisinde sizinle 
iletişime geçilecektir.

Sizleri bekliyoruz!

Üye olmak

Bregenz Hasta Bakımı  Derneği‘ne üye olarak  
katıldığımı beyan ederim. İşbu onay beyanı her zaman 
iptal edilebilir.

Yıllık üyelik ücreti şu an: € 35.

60 yaş ve üzeri yeni üyeler için bir kereye mahsus 105 € 
ödeme yapılmalıdır. Üyelikleri yeni başlayan ve aynı
zamanda hasta bakımı hizmetinden hemen yararlanmak 
isteyenlerin bir defaya mahsus  350 € ödemeleri 
gerekmektedir.

Lütfen bu kartın her iki tarafını da doldurup,  ücretsiz 
olarak bize gönderin.

Tarih
-------------------------------------------------------

İmza
-------------------------------------------------------

İnternet ana sayfamızı ziyaret ediniz:
www.krankenpflegeverein-bregenz.at
www.facebook.com/kpvbregenzvorarlberg

      info@kpv-bregenz.at
www.krankenpflegeverein-bregenz.at
www.facebook.com/kpvbregenzvorarlberg

Yönetim

Üyelik
Yıllık ödeyeceğiniz üyelik ücreti ile kendinize ve aynı 
evde yaşayan tüm aile bireylerine bakım  hakkını güvence 
altına almış olursunuz.Bu sayede  uzman nitelikli mobil 
yardım hizmeti ile  hasta bakımı ve   tedavisi  garanti 
edilir.

Henüz üye değil misiniz?
Size daha fazla bilgi göndermekten memnuniyet duyarız.

Bağışlar:
Bağışınız vergiden düşülebilir.

Çok teşekkürler!

Banka bilgilerimiz:
Sparkasse Bregenz Bank AG
IBAN: AT82 2060 1000 0000 7005
BIC: SPBRAT2B

Dr. Ursula Doringer
Başkan

Andrea Walter
Resmi kabul
      05574 / 77400
      info@kpv-bregenz.at

Martina Überbacher
İşletme idaresi
      05574 / 77400
      martina.ueberbacher@kpv-bregenz.at

www.krankenpflegeverein-bregenz.at
www.facebook.com/kpvbregenzvorarlberg

Josipa Ivandic
Resmi kabul ve muhasebe
      05574 / 77400
      info@kpv-bregenz.at



Mobil  olarak hizmet veren Sağlık -ve
Hasta Bakımı

Tıbbi bakım için her zaman hastanede kalmak veya bir dok-
tora gitmek gerekli değildir.Evde mümkün olan her bakım , 
diplomalı sağlık ve hasta bakıcı  personelimiz tarafından ele 
alınmaktadır.

Her bir tedavi  doktor talimatları ile  emriyle gerçekleşti-
rilir: Yaraların bakımı, ilaçların hazırlanması, enjeksiyon 
uygulaması, v.s.

Hasta bakımını yapacak personelimiz  kararlaştırılan saatte 
evinize gelecektir. 
Şayet hastalık veya yaralar  istendiği gibi iyileşmezse, 
personelimiz doktorunuza danışacak ve tedaviyi buna göre 
ayarlayacaktır.

Hizmetlerimiz

 Profesyonel danışmanlık ve Destek
  - Sağlık ve Bakım konularında
  - Hastanın bakımını  üstlenen  aile üyelerine   
   danışmanlık, rehberlik ve destek

 Bütünsel ve tıbbi bakım
 - Vücut bakımı
 - Hareket bettirme
 - Yaraların bakımı
 - İlaçların verilmesi
  - Serumlar,  enjeksiyonlar

Mobil Yardım Hizmeti

Mobil yardım hizmetinin görevi, yaşlıların ve/veya bakıma 
muhtaç kişilerin, alışmış oldukları kendi çevrelerinde 
yaşlılıklarına kadar yaşamalarına ve istedikleri ve ihtiyaç 
duydukları kişisel bakımı almalarına yardımcı olmaktır.

Hizmetlerimiz

 Özenli Bakım Yardımı
  - Dinleme, yüksek sesle okuma, yürüyüşe çıkma gibi  
   kişisel eşlikler...
  - Kişisel İnisiyatifleri  etkinleştirmek ve desteklemek,  
   becerileri teşvik etmek

 Ev işlerinde yardım
 - Kullanılan yaşam alanının temizliği
 - Çamaşırları düzenlemek (yıkamak ve ütülemek)
 - Alışveriş yapmak, mümkün ise bakımı yapılan kişi  
  ile birlikte alışverişe çıkmak
 - Bakımı yapılan kişinin ihtiyaçlarına göre küçük  
  yemek öğünleri hazırlamak

 Destekler
 - Fiziksel rahatlamayı  teşvik etmek için destek
 - Bakımı yapılan kişinin  kendisine  yardım etmesine  
  yardımcı olmak

 MOP - Mohi temizliyor
 - Mobil yardım hizmetinin geleneksel etkinliklerinden  
  olmayan   ayrıntılı temizlik ve temizlik hizmetleri.

Jasmine Huber, DGKP
Bakım Yönetimi
      05574 / 77400
      jasmine.huber@kpv-bregenz.at

Marion Steiner-Schett, DSB/A
Mohi Bölüm Başkanı
      05574 / 77400-12
      mohi.leitung@kpv-bregenz.at

Evde yapılan  Gerontopsikiyatrik Bakım

Artan unutkanlık, bunama, korku, bağımlılık, kalıcı 
üzüntü veya  psikolojik ya da  duygusal etkileri olan 
hastalıklar, acı ve umutsuzluğun nedenleri olabilir.
Gerontopsikiyatrik bakım evde hastaya eşlik etme imkanı 
sunar ve hasta ile  ve muhtemelen onun aile bireyleri ile  
birlikte kendisine  uygulanabilir bir ortak yol bulmaya 
çalışır.

Bizler......
- 60 yaşından büyük, zihinsel veya psikiyatrik bozukluğu 

olan yaşlı insanlar ve
- onların aile bireyleri ve yakınları için buradayız.

Bizim için.....
- hastanın mümkün olduğunca kendi evinde bağımsız bir 

şekilde yaşamını sürdürebilmesine imkan sağlanması
- Hastanın aile bireylerinin ya da yakınlarının kendisinin 

ihtiyaçlarını anlamasını sağlamak
- Hastanın bakımını üstlenen aile bireylerinin ya da 

yakınlarının günlük yaşamlarına refakat ederek destek 
vermek önemlidir.

Size......
- Hasta ile birlikte onun ihtiyaçlarını belirleyip,  çözüm 

bulma
- krizlerde ve zor durumlarda eşlik etme
- birlikte yeni, uygulanabilir yollar arama, doğru miktarda 

gerekli desteği tanımlama ve bunu günlük hayata 
yerleştirme hususlarında yardımcı olabiliriz.

Jasmine Lutz, Dip. Psych. GKPin
Gerontopsikiyatrik Bakım
      05574 / 77400
      0664 / 88969726
      jasmine.lutz@kpv-bregenz.at
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Kişisel veriler yalnızca üyelik başvurusunun işlenmesi için kullanılacaktır. Burada 
https://www.krankenpflegeverein-bregenz.at adresinde bulunan veri koruma 
beyanı geçerlidir.


