Pflegestützpunkt Esslingen
Συμβουλευτική υπηρεσία για
γηραιότερα άτομα
Rathausplatz 2/3
73728 Esslingen am Neckar
Είσοδος από το νέο Δημαρχείο
(Neues Rathaus)

Διεύθυνση: Renate Schaumburg
Πληροφορίες και ενημέρωση:
Beate Barzen-Meiser
Telefon (0711) 35 12 – 32 19
Beate.Barzen-Meiser@Esslingen.de
Rita Latz
Telefon (0711) 35 12 – 32 20
Rita.Latz@Esslingen.de
Ώρες λειτουργίας:
Mo. – Mi.	  8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Do.
14 – 18 Uhr
Fr.	  8 – 12 Uhr
Παρακαλούμε να κλείνετε τα ραντεβού
τηλεφωνικά.
Η ενημέρωση είναι δωρεάν και ουδέτερη.
Φυσικά διαχειριζόμαστε όλες τις υποθέσεις
εμπιστευτικά.
Κατάσταση: 01 2016

Συμβουλευτική υπηρεσία
για τα γηρατειά
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Πληροφορίες – Ενημέρωση – Διαμεσολάβηση
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Είμαστε εδώ για εσάς

Απαντήσεις σε πολλές
ερωτήσεις

Είναι καλό να γνωρίζετε ότι
υπάρχει βοήθεια.
Η βάση φροντίδας παρέχει
πληροφορίες σχετικά με ένα πλήθος
παροχών και βοηθειών σε περίπτωση
ασθένειας, αναπηρίας, φροντίδας και
για τα γηρατειά.
Η βάση φροντίδας παρέχει συμβουλές
μεμονωμένα, ανεξάρτητα, δωρεάν και
είναι το κεντρικό σημείο επαφής στην
πόλη Esslingen για γηραιότερους,
ασθενείς και ανάπηρους ανθρώπους
και για τους συγγενείς, γείτονες
και φίλους αυτών. Μπορείτε να
απευθυνθείτε στη βάση φροντίδας
χωρίς ενδοιασμούς για ερωτήσεις,
ανησυχίες και εφόσον αναζητάτε
υποστήριξη.
Παρέχει βοήθεια και εφόσον υπάρχει
ανάγκη, παρέχει την επικοινωνία
με ειδικούς στην περίθαλψη των
νοσηλευτικών ταμείων.
Η βάση φροντίδας σχεδιάζει και
διασυνδέει τις παροχές βοήθειας στο
σπίτι, τις βοήθειες εν μέρει και εξ
ολοκλήρου σε νοσοκομείο.
Η βάση φροντίδας λειτουργεί
σε συνεργασία με εθελοντικές
πρωτοβουλίες πολιτών.

Επειδή κάθε περίπτωση είναι
διαφορετική,σας παρέχουμε
μεμονωμένη.
Η ενημέρωση διεξάγεται τηλεφωνικά,
στη βάση φροντίδας ή στην οικία σας.
Με οποιοδήποτε τρόπο είναι καλύτερος
για εσάς.
• Παρουσιάζουμε ποιες δυνατότητες
υποστήριξης υπάρχουν.
• Παρουσιάζουμε ποιες δυνατότητες
υποστήριξης υπάρχουν.
• Παρέχουμε ενημέρωση για
υπηρεσίες της ασφάλισης νοσηλείας
και για άλλες οικονομικές βοήθειες.
• Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με
βοήθειες για ανθρώπους με άνοια.
• Παρέχουμε και συντονίζουμε σε
μεμονωμένες περιπτώσεις και
υποστηρίζουμε τα αντίστοιχα άτομα
καθώς και τους συγγενείς τους στην
οργάνωση των βοηθειών.
• Ορίζουμε παροχές ανακούφισης για
συγγενείς που παρέχουν φροντίδα.

