
W uzupełnieniu naszej broszurki chcemy Państwa poinformować  
o najważniejszych wykonywanych przez nas czynnościach, pole
canych propozycjach pomocy z naszej strony w Państwa języku  
ojczystym. Ponad to oprócz tej broszurki chętnie doradzimy 
Państwu w rozmowie osobistej.

Potrzebują Państwo pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,  
ubraniu się czy pójściu do toalety? Jeśli tak to właśnie my bardzo 
chętnie udzielimy Państwu pomocy w niezbędnych czynnościach 
życia codziennego.

Nasze pielęgniarki/ pielęgniarze zaopiekują się Państwem delikat
nie i kompetentnie, tak jak są Państwo do tego przyzwyczajeni. 
Gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście do każdego 
pacjenta.

Wspomożemy Państwa również w funkcjonowaniu gospodarstwa 
domowego np. w praniu, prasowaniu, odkurzaniu, robieniu zakupów 
czy przygotowywaniu posiłków. W przypadku gdy mają Państwo 
przyznaną grupę inwalidzką (Pflegestufe) uzyskają Państwo wspar
cie finansowe od kasy chorych (Pflege/Krankenkasse).

Posiadamy także pracownikόw ktόrzy chętnie  potowarzyszą 
Państwu w wyjściu na spacer lub do lekarza, w czasie opieki nad 
Państwem.

Macie Państwo ranę, która musi być zaopatrzona? Potrzebują 
Państwo pomocy w dawkowaniu leków lub regularnym otrzymywa
niu zastrzyków? Jeśli tak to należy skonsultować się z lekarzem 
domowym, który wystawi Państwu zlecenie lekarskie na pielęgnacje 
pacjenta w domu (Verordnungsschein für häusliche Krankenpflege).
Następnie nasze pielęgniarki / pielęgniarze chętnie podejmą się 
opieki nad chorym.
Ponad to dzięki uzyskanemu od lekarza zleceniu kasa chorych 
(Krankenkasse) pokryje wszelkie koszty związane z pielęgnacją 
pacjenta.

Równocześnie oferujemy Państwu pomoc w opiece nad dziećmi do  
12 roku życia w przypadku gdy dotknie Państwa choroba i konieczny 
będzie pobyt Państwa w szpitalu lub w senatorium. Zatroszczymy 
się również o jak najlepsze funkcjonowanie gospodarstwa domo
wego w czasie Państwa nieobecności. Również w tym przypadku 
koszty pokryje kasa chorych na odpowiednio postawiony wniosek.

Macie Państwo pytania lub potrzebujecie indywidualnej  
porady? Zadzwońcie do nas! Dodatkowo niwelujemy barierę 
jaką jest porozumiewanie się w wypadku władania innym 
językiem. Posiadamy pracowników obcojęzycznych, którzy  
bez jakiegokolwiek problemu udzielą Państwu informacji.

Cieszymy się, że możemy Państwu pomóc!
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