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BİRBİRİMİZ İÇİN – BERABERCE

İslam dinine mensup Hemsirelerimiz, Hamm-Heessen´de
Barbara-Klinik´te yaşamının son döneminde bulunan
hava ve hasta yakınlarının yanında bulunuyorlar.

Yolu ortak yürümek…
Sevgili İslam dinine mensup hastalarımız ve hasta
yakınlarımız

Size yardım edebileceğimiz bir sürü durum var. Örneğin!
•

Doktorlarla görüşmelerde eşlik etme.
Böyle zor bir durumda doktorun neyi açıklamaya
çalıstığını bazen anlamayabilirsiniz. Biz de size
anlatmak, çevirmek ve anlamanızı sağlamak için
yanınızdayız.

•

Yakınınızın Son yolculuga hazırlandığı yere geçiş.
Tıbbi olanakların sona erdiği zaman yakınınıza son
haftaları, günleri ve saatlerinde eşlik edilip son yolculga girmeye hazirlanabileceği ve ona bakılabildiği
bir yer bulabilirsiniz. Biz size imkánlarınızı açıklayıp
yol gösterebiliriz.

•

Son yolculga.
Bu aşamada hüznünüz kavrayamayacak kadar büyük.
Yine de belirli adımların atılıp belirli verilerin dikkate
alınmasi gerekiyor. Özellikle merhum kendi memleketine defnedilecekse. Bu gibi sorunları çözmenize
yardım ediyoruz.

•

Merhumun vefatından sonra alınması gereken
önlemler durumunda.
Bu durumda inancımıza göre yerine getirilmesi gereken kuralları ve gidişatı bildiğimiz için hastanemizde
size adetlerimizin uygulanabilmesine imkán sunuyoruz.

İster amansız hastalık olsun, ister ağır kaza – yaşamın son
dönemine girildiği zaman duygularımız tarafından yönetiliyor serin kanlı düşünemiyoruz. Durum üzücü ve kısmen
kavranılmaz geldiğinden neyin doğru olduğunu, hangi
kararın verilmesi gerektiğini bilemiyoruz.
Özellikle dil yetersizliği ya da kültürel farklılıklar karşılıklı
anlaşmayı zorlaştırdığı zaman bu geçerlidir. Çünki bu
durumda hüznün yanı sıra güvensizlik egemen oluyor
hislerimize.
• Nasil bir olayın icíndeyim?
• Nasıl devam edecek?
• Adetler yerine getirilebilecekmi?
• Ne yapılması gerekiyor?
• Kısaca bir sonraki adımlar hangileri olmalı?
İslam dinine mensup hemşireler olarak bu soru ve sorunları
biliyoruz, kaygı ve korkularınızı anlıyoruz. Yakınınızın
hastanemizde yaşamının son dönemine girdiği anda bile
yanınızdayız. Üzüntünüze ve vedalaşmanıza yer vermek,
sizi aydınlatmak ve size eşlik edebilmek için yardım elimizi
uzatıyoruz. Bu yolda yanlız degilsiniz!
Bize baş vurun!

