
Toplumumuzda yaşamlarının sonuna 
yaklaşan insanlara ücretsiz, yüksek 
kaliteli, uzman palyatif bakım ve destek 
sağlamaya kendimizi adadık. İnsanların 
ve sevdiklerinin iyiliğini göz önünde 
bulundurarak bütüncül bir yaklaşımı 
benimsiyoruz.
Hizmet yelpazemiz şunları içerir

• Yatan hasta bakımı
• Evde palyatif bakım
• Toplum hizmetleri ve günlük 

hizmetler
• Terapiler
• Danışmanlık ve tavsiye 

Saint Joseph’s Hospice , çeşitliliği ve 
katılımı kutlamaya ve teşvik etmeye 
kendini adamıştır.
• İngilizce anadiliniz değilse
• Broşürlerimizden birini kendi 

dilinizde isterseniz lütfen bize 
bildirin

Türk

24 saat destek ve tavsiye için  
0300 30 30 400 numaralı telefondan 
İlk İrtibat Ekibini arayın

 StJoHospice  StJoHospice
 St Joseph’s Hospice  stj.org.uk

Hakkımızda
1905 yılında Sisters of Charity tarafından 
kurulan St Joseph’s Hospice, Birleşik 
Krallık’ın en eski ve en büyük darülaceze 
merkezlerinden biridir ve City ve Hackney, 
Tower Hamlets, Newham ve çevresindeki 
bölgelerdeki yaklaşık 2,1 milyonluk bir nüfusu 
desteklemektedir.



Yatan hasta ve geçici bakım
Şu anda her biri 17 yataklı olmak 
üzere iki koğuşumuz var, Lourdes ve 
St Michael’s. Bu servislerde kalan 
birçok hasta, kısa bir tıbbi yardım 
ve hemşirelik yardımı döneminden 
sonra eve dönecek ve çoğu, kısa bir 
müdahalenin ardından eve dönecektir. 
Hasta ve ailesi / bakıcısı ile çalışacak 
geniş bir profesyonel ekibimiz var. 
Bazı hastalar eve dönemeyecek kadar 
rahatsız oluyor veya burada ölmeyi 
seçebiliyor.
Tek kişilik odalarımız, iki kişilik 
odalarımız ve 4 kişilik odalarımız 
mevcuttur. Kadın-Erkek olarak ayrıdır.
Geçici bakım ve Rehabilitasyon 
hizmetimiz, uzman palyatif 
bakım ihtiyacı olanlara, bir ihtiyaç 
değerlendirmesinin ardından 
planlanan 1-2 haftalık bir kalış 
sunabilir. Ekipler sizinle birlikte 
çalışacak, örneğin bağımsızlığı 
sürdürmenin ve refahı artırmanın 
yollarını bulmanızı sağlayacak.

Toplumsal palyatif bakımı
Toplumsal Palyatif Bakım Ekibimiz 
(CPCT), hastaların kendi evleri, bakım 
evleri ve diğer konut ortamları da 
dahil olmak üzere çeşitli yerlerde 
yaşamı sınırlayan koşullar ve 
ölümcül hastalıklarla karşı karşıya 
kalan kişilere bakım, tavsiye ve 
destek sağlar.
CPCT, bakımınızın sağlanmasına 
yardımcı olmak için toplumdaki 
pratisyen hekimler ve bölge 
hemşireleri ile yakın işbirliği 
içinde çalışır.

Ekip, hem fiziksel hem de ruhsal 
ihtiyaçları destekleyen klinik hemşire 
uzmanları, mesleki terapistler, sosyal 
hizmet uzmanları, fizyoterapistler, 
uzman doktorlar ve danışmanları 
destekleyen bir dizi profesyonelden 
oluşur. Hastalığınızın çeşitli 
aşamalarında yer alabilirler.

Günlük Bakımevi
Gğnlük bakımevi, yaşamı sınırlayan 
bir hastalığı olan kişilere çok çeşitli 
hizmetlere erişim sağlar. Size benzer 
durumdaki diğer insanlarla günü 
geçirmek için 12 hafta boyunca 
haftada bir gün bakımevine 
geleceksiniz.
Günlük bakımevine  geldiğinizde 
gününüzü,  ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
ve nasıl başa çıktığınıza odaklanacak 
şekilde şekillendiriyoruz. Bu, 
hastalığınız nedeniyle yaşıyor 
olabileceğiniz bazı fiziksel, sosyal, 
ruhsal ve duygusal zorluklara yardımcı 
olmayı içerecektir. Biraz yardıma 
ihtiyacınız varsa veya endişeleriniz 
varsa deneyimli personelimiz 
hizmetinizdedir.
Gğnlük bakımevi,  yeni arkadaşlar 
edinebileceğiniz ve eğlenceli 
aktivitelere katılabileceğiniz samimi, 
sevecen bir ortamdır. Sanat ve zanaat 
gibi gruplara liderlik etmek, oyun 
oynamak ve partilere ev sahipliği 
yapmak için düzenli olarak bize 
katılan gönüllülerimiz var.



Fiziksel terapiler
Fizyoterapistlerden, konuşma ve dil 
terapistlerinden ve diyetisyenlerden 
oluşan ekibimiz, hastalığınızın sınırları 
dahilinde kişisel hedeflere ulaşmanıza 
yardımcı olabilir. İster kendiniz giyinmek 
isterseniz  dükkanları kendi başınıza 
ziyaret etmek isteyin, Yetkili Yaşam 
Ekibimiz Bakımevi veya kendi evinizde 
size yardımcı olacak bir program 
tasarlayabilir.
Yaşamı sınırlayan bir hastalığı olan 
kişiler için iyi bir diyet ve beslenme 
çok önemlidir ve gücünüzü artırmak 
için yediklerinizden en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olabiliriz. 
Mesleki terapistlerimiz nefes darlığı, 
ağrı veya yorgunluk semptomlarını 
yönetmeniz için size destek olabilir.

Yas Desteği
Bir aile üyesinin veya arkadaşının 
ölümü acı verici ve üzücü olabilir. Nasıl 
hissettiğin ve karşı karşıya olduğun 
değişiklikler hakkında biriyle konuşman 
gerekebilir. St Joseph’s’te, yardımcı 
olabilecek yüksek eğitimli ve deneyimli 
danışmanlardan oluşan bir ekibimiz var.
Kendi durumunuza uygun birini 
bulabilmeniz için bir dizi farklı ortamda 
yas danışmanlığı sunuyoruz. Burada 
danışma odalarımız var, sizi telefonla 
veya aile terapisiyle destekleyebiliriz ve 
ayrıca destek gruplarımız veya sosyal 
kulüplerimiz var.

Psikolojik terapiler
Yaşamı sınırlayan hastalıklardan 
etkilenen insanlar arasında duygusal 
sıkıntı ve endişeler alışılmadık bir 
durum değildir ve acı verici ve zorlu 
bir deneyime karşı anlaşılabilir bir 
tepkidir. Çocuklar da dahil olmak 
üzere aile üyeleri ve arkadaşlar da 
işleri zor buluyor olabilir. Deneyimli 
danışmanlardan ve terapistlerden 
oluşan ekibimiz, bireysel, grup, aile 
veya sanat terapisi yoluyla size ve 
ailenize durumunuz hakkında güvenli 
ve hassas bir şekilde konuşmanıza 
yardımcı olabilir.

Sosyal hizmet ve sosyal 
yardım tavsiyesi
Sosyal çalışma ekibimiz, Darülaceze 
veya toplumdaki hastalar ve bakıcılar 
için pratik ve duygusal destek 
sağlayabilir. Borç konusunda size 
yardımcı olmak, DWP avantajlarından 
yararlanarak gelirinizi en üst düzeye 
çıkarmak ve taksi kartları, mavi 
rozetler ve sağlıkla ilgili indirimler elde 
etmek için sevk desteği sağlayabiliriz.



Tamamlayıcı tedaviler
Sizi tamamiyle önemsiyoruz, , bu 
da zihinsel sağlığınızı desteklemek 
anlamına geliyor.
fiziksel ihtiyaçlarınızın yanı sıra. 
Hastalıkların neden olduğu bazı 
streslerle başa çıkmanıza yardımcı 
olmak için akupunktur, aromaterapi, 
farkındalık ve refleksoloji gibi 
çok çeşitli tamamlayıcı terapiler 
sunuyoruz. Rahatlatıcı olabilir 
ve ayrıca bazı semptomlarınızı 
hafifletmeye yardımcı olabilir.
Tedavilerimizin tamamı hastalarımıza, 
ailelerine ve bakıcılarına ücretsizdir ve 
tamamen eğitimli ve profesyonel olan 
gönüllüler tarafından yürütülür.
Bu hizmetler hakkında daha fazla 
bilgi edinmek veya randevu almak 
için lütfen bu numaraya ulaşın. 
0300 30 30 400

St Joseph’s Hospice, 
Mare Street, Hackney,  
Londra E8 4SA 

T: 020 8525 6000
E: info@stjh.org.uk  
www.stjh.org.uk

Founded in 1905 under the care of the Religious Sisters of Charity. Charity No. 1113125


