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Umars›z Hasta Bak›m›

Rahatlatma

Teselli

Destek
Onulmaz hastal›¤› olan sevdi¤imiz bir

kifliye bakmak

TURKISH

Gönüllü Destek
Tedavisi bulunmayan bir hastal›¤› olan bir
kifliye bakmak fiziksel ve duygusal aç›dan
tüketici olabilir. E¤itimli gönüllülerimiz pratik
yard›m ve duygusal destek sa¤layarak
bak›c›lara dinlenme molas› verebilirler.

Belirli bir kültürel/dil

gereksiniminiz varsa ne olur?
Umars›z hasta bak›m ekibiniz kültürünüze ve
dilinize karfl› duyarl› olmaya çal›fl›r. Örne¤in,
yiyecekleriniz, dinî gereksinimleriniz veya
bak›m›n›z›n karfl› cinsiyetten bir kifli
taraf›ndan yap›lmas› gibi belirli kültürel
gereksiniminiz varsa, bize söyleyiniz. Bir
tercüman›n yard›m›n› istiyorsan›z lütfen bize
bildiriniz. Tercümanl›k hizmetleri ücretsizdir
ve gizli tutulur.

Health Care Interpreter Service
(Sa¤l›k Bak›m› Tercümanl›k Servisi)

Ücretsiz ve gizli tutulan tercümanl›k hizmeti günde

24 saat, haftada 7 gün vard›r.

Görevlilerden sizin için bir tercüman 

ayarlamas›n› isteyiniz.

AUSLAN (Sa¤›rlar) tercümanlar› da vard›r.

(02) 9840 3456 WAHS 307 March 2004

Kimden yard›m veya bilgi

isteyebilirsiniz

• Aile doktorunuz 
• Tedavi eden uzman doktorunuz
• Bölgenizdeki hastaneniz
• Umars›z hasta bak›m› servisiniz

Bilgi için lütfen flu telefonu aray›n:

Penrith veya Blue Mountains bölgesinde
oturuyorsan›z sabah 9 ile ö¤leden sonra 4.30
aras›

1800 013 101

veya

Hawkesbury bölgesinde oturuyorsan›z sabah
9 ile ö¤leden sonra 12.30 aras› veya ö¤leden
sonra 1.30 ile 4.30 aras›

(02) 4560 5714

The production of this pamphlet has been supported by a
grant from NSW Health.

The design concept of this pamphlet is courtesy of the
Palliative Care Council of South Australia, Palliative
Care Victoria and Palliative Care Australia.



Umars›z Hasta Bak›m› nedir?
Umars›z Hasta Bak›m›, tedavisi olanaks›z bir
hastal›¤› olan kiflilere sa¤lanan destektir.

Umars›z hasta bak›m›n›n amac›, bu tür
hastalara mümkün olan en iyi yaflam kalitesini
sunmakt›r. Bunu, hem hastan›n hem de
bak›c›n›n gereksinimlerini karfl›lamak üzere bir
dizi hizmet ayarlay›p sa¤layarak yerine
getirmekteyiz.

Fiziksel, duygusal, toplumsal ve manevi
hizmetleri içeren bir dizi hizmet
sa¤lanmaktad›r.

Nerede?
Mümkün olan her yerde, umars›z hasta bak›m›
hastan›n istedi¤i yerde sa¤lan›r. Bak›m
fluralarda sa¤lanabilir:

• hastan›n kendi evinde

• bak›c›n›n evinde

• Nepean, Hawkesbury, Blue Mountains
veya Springwood Hastanesi’nde veya
herhangi bir bak›m evinde veya
hostelde.

Aile, akrabalar ve arkadafllar ana bak›c›lard›r.
Profesyonel yard›m doktorunuz veya umars›z
hasta bak›m ekibince sa¤lanabilir..

Umars›z Hasta Bak›m› bir ekip

u¤rafl›s›d›r
• Hasta ve Aile ve Bak›c›

• Hemflire

• Gönüllü

• Birlikte Yaflayan Destek Görevlisi

• Hoca/Dinî veya Ruhanî Lider

• Yak›nlar›n› Kaybedenlerin Dan›flman›

• Sosyal Görevli, Fizik Tedavi Uzman›,
Mesleki Terapist, Eczac› gibi di¤er
sa¤l›k görevlileri

• Pratisyen Doktor

• Umars›z Hasta Bak›m› Uzman
Doktoru

• Tedavi Eden Di¤er Uzman Doktorlar

A¤r›m varsa, 

bu hafifletilebilir mi?
Hemen hemen tüm durumlarda, bir dizi ilaç ve
radyoterapi, dan›flmanl›k, dinlenme,
meditasyon veya sizin için uygun olan
herhangi baflka bir yöntemi içeren di¤er
tedaviler kullan›larak a¤r› azalt›labilir veya
yok edilebilir.

‹laç türleri ve bunlar›n verilme yollar›n› içeren
a¤r› denetlemede son zamanlarda birçok
ilerleme kaydedilmifltir. Doktorunuz ve
umars›z hasta bak›m› servisiniz bu konuda
size daha fazla bilgi verebilir.

Yaflam›m›n son günlerine de¤in

evde kalabilir miyim?
Umars›z hasta bak›m› servisiniz, sizi ve
bak›c›n›z›, nerede isterseniz orada
desteklemek için ellerinden gelen her fleyi
yapacaklard›r. Bu da ço¤unlukla evinizde olur.

Kimi zaman, gereksinim duyulan bak›m›n
miktar› bir bak›c›y› tüketebilir. Bu gibi
durumlarda hastay› Penrith, Blue Mountains
veya Hawkesbury bölgelerindeki
hastanelerden birine yat›rmak mümkündür.
Böylece, yaflad›¤›n›z yerin yak›n›nda size
bak›m sa¤lanm›fl olur.


