
ÇOCUK HOSPİZ(BAKIM EVİ) AĞI: Başlıyoruz! 

TEKLİFLERİMİZ: 

*Mobil Çocuk Bakım Evi 

*Günlük Çocuk Bakım Evi  

*Çocuk Palyatif Ekibi 

Resim: Çocuklarınızın yaşam süresi sınırlı mı? Biz sizin için buradayız! 

KİMLERE HİZMET VERİYORUZ: 

Biz Viyana'nın yaşam tehlikesi bulunduran veya yaşam süresini kısaltan hastalıklara  

sahip olan çocuklar ve  gençler için ilk ‘Çocuk Hospiz’iyiz. Bu hastalıklar; 

*Metabolik Hastalıklar 

*Genetik Hastalıklar 

*Kanser Hastalıkları 

*Fiziksel, Zihinsel Sakatlıklar 

*Gebelikte Tespit Edilmiş Hastalıklar 

Çocuk Bakım Evi, tüm aile ihtiyaçlarına yönelik olarak, hayati tehlikesi bulunan çocuk 

ve gençler için bütünsel bir tedarik kavramıdır. Size ilk görüşme sırasında bireysel, 

esnek bir destek konsepti oluşturmaktayız. Bölüm doktorlarıyla, Polikliniklerle ve 

Ambulanslarla birlikte çalışarak, zaman sınırlaması olmadan ve ücretsiz olarak tüm 

aileyi rahatlatmaya çalışıyor, destekliyoruz. Bize kurumlar aracılığını ile veya direkt 

olarak gelebilirsiniz.  

Takımımız  evde ve günlük bakım evimizde, özenle size ve çocuğunuza ilgi 

gösteriyor. Hasta çocuğunuzun ihtiyaçları, tüm ailenin yaşam kalitesi, özellikle de 

kardeşler bizim için çok önemli. Biz hemşirelerle, doktorlarla, sosyal çalışanlarla, 

hayat danışmanlarıyla, anaokulu pedagoglarıyla ve gönüllü çalışanlarıyla büyük, 

profesyonel bir takımız! 

SİZE VE AİLENİZE SUNDUKLARIMIZ 

Hasta çocuğunuzun hastaneden taburcu edilmesinden önce ve sonrasında size 

yardımcı oluyor, doktor ev ziyaretlerini organize ediyor, hemşirelere sorularınızda ve 

tıbbi ihtiyaçlarınızda size yardım sağlıyoruz. 

Sizi sosyal güvenlik durumlarınız, olanaklarınız hakkında bilgilendiriyor, ofis veya 

ajanslara giderken eşlik ediyoruz. 



Aynı zamanda, önceden planlanmış klinik randevularınızda size eşlik ediyor, 

sorularınızı aktarmada yardımcı oluyor ve tedavi anlaşmalarının hazırlanmasında 

yanınızda oluyoruz. 

Yardımcı, bilgilendirici konferanslar düzenliyor, mobil bakım hizmetleri, terapiler ve 

manevi destek sağlıyoruz.  

GÜNLÜK ÇOCUK HOSPİZ’İ 

Hospizimizde hasta çocuğunuzla zaman geçiriyor ve günlük yaşamınızda bir 

ebeveyn, bir hastabakıcı gibi yükünüzü hafifletiyoruz. Size çocuklarınızın profesyonel 

yardım ve zorunlu terapilerini alabileceği bir alan, bir oda sağlıyoruz. Burası üyelerin, 

ebeveynlerin ve kardeşlerin ama aynı zamanda da başka ailelerle buluşma yeridir. 

Bu olanak yıllar boyunca kullanılabilir. Çocuğunuzun vefat etmesi durumunda dahi 

üyelerimiz yas desteği için daima yanınızdalardır. Öte yandan, tamamen bağışlarla 

finanse ediliyoruz, aileler için hiçbir maliyet ücretimizi yoktur. 

KARDEŞ GRUPLARI: 

Hasta çocukların kardeşleriyle ilgileniyor, onlarla zaman geçiriyor, onları dinliyor, 

oyunlar oynuyor, Spor yapıyor ve okul ödevlerine yardım ediyoruz. Düzenli olarak 

buluşmalar planlıyor ve farklı türde hayvanlarla birlikte aktiviteler ayarlıyoruz. 

Özellikle de kardeşler, ailede ağır bir hastalığa sahip bir genç veya çocuk olmasıyla 

birlikte büyük zorluklar yaşıyor ve bu durumdan yoğun etkileniyorlar. Ayrıca etkilenen 

çocuklarla olan temas, deneyimlerini, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilmeleri 

için de ayrı bir değere sahiptir. Anaokulu öğretmenimiz ve diplomalı yaşam koçumuz 

Doris Schoch-Reitzner, aynı zamanda Kinderhospitz Netz’in başkanı, çeşitli 

aktiviteler planlıyor ve bu aktiviteleri eğitimli ve gönüllü bir ekip ile birlikte yönetiyor. 

Çocuklara sadece rahatlatıcı Aktivitelerde değil, aynı zamanda sorun ve sıkıntıları 

için bir konuşmacı olarak, bir sırdaş olarak da eşlik sağlıyoruz. Öte yandan, gerekirse 

çocukları bu planlara giderken teslim almak ve yolculukta eşlik etmek amacında da 

yardımcı oluyoruz. 

4-10 YAŞ GRUBU ARASINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN TEKLİFLERİMİZ: 

-Doğa aktiviteleri 

-Hayvanlarla birlikte aktiviteler 

-Müze Gezileri, Tiyatrolar 

-Oyun ve yaratıcılık öğleden sonra aktiviteleri 

-Çiftlikte deneyim günleri 

-Birlikte kek, kurabiye pişirmek 

10 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN: 



-Aksiyon, Macera sporları, Tiyatrolar 

-Buz pateni, Tırmanış, Bowling, Parklara geziler 

(Çocukların düşünce ve istekleri doğrultusunda planlarda değişiklikler yapılabilir.) 

Fotoğraf: ‘Kardeş grupları etkinlikte’ 

KARDEŞ MATEM GRUBU: 

Çocuklar, yetişkinliklere göre farklı şekilde yas tutarlar. Deneyimlerimiz gösterdi ki, 

çocuklar kendi yaşıtlarıyla olan iletişimlerini daha yardımcı, daha pozitif buldular. 

Çocuklarda yaşanan en önemli zorluklardan biri olan vedalaşma ve kabullenme 

durumlarında da destek ve yardım, bizler tarafından sağlanır. Amacımız, yaratıcı 

tekliflerimizle ve ortak çabalarımızla daha fazla yaşam gücü, yaşama sevinci 

kazanmak ve bunları ortaya çıkarmaktır. 

Kardeş gruplarında, çocuklar topluluk deneyimlerini kazanır ve hastalık, ölüm, yas 

gibi konulara adapte olmayı öğrenirler. Öte yandan çizerek, yoğurarak, müzik 

dinleyerek, bir şeyler pişirerek, oyunlar oynayarak, hikayeler anlatarak, çocuklar 

kendi duygularını tanıma, tepki verme ve bu duygularla başa çıkmayı öğrenme 

olanağına sahiplerdir. 

BİZE ULAŞABİLME YOLLARINIZ:  

Tel/Fax: +43 (0)1 7863412 

Mail yoluyla: kontakt@kinderhospiz.at 

İnternet sitemiz: www.kinderhospiz.at 

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!  

İletişime geçebileceğiniz kişi : ‘Frau Mag. Gudrun Madl’ 

Telefon:   +43 (0)660 2437290  

Mail:  gudrun.madl@kinderhospiz.at 

ADRESİMİZ 

Meidlinger Hauptstrasse 57-59; A-1120 WIEN 

BİZE NASIL GELEBİLİRSİNİZ 

Toplu taşıma ile ulaşım: Bahnhof (tren istasyonu) Meidling: Schnellbahn (hızlı tren 

ile), U6, Strassenbahn 62 (tramvay) 

Otobüs hatları: 7A, 8A, 9A, 15A, 59A, 63A 

Araba ile: Şirket içi otopark (ücretli) 
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