Databanka alınmak

Soru & Irtibat

Siz de bir hizmet sunmaktasınız ve o faaliyeti
databankta bulamadınız? Ya da çevrenizde g
 örev
vermesiyle bilinen bir kurumu bu databankta
bulamadınız?

PRO INKLUSIO – Gemeinnützige Gesellschaft
für soziale und berufliche Teilhabe mbH
Projektbüro Demenzatlas Hessen
Sarah Wißner
Telefon: 0 64 21 / 3 04 47-16
eMail: wissner.sarah@pro-inklusio.org

Online kayıt ve sunulan hizmetin tarifi ile databanka
alınmak mümkündür.

www.demenzatlas-hessen.de
Proje ekibi tarafından başvuru denetlenmektedir
ve ardından izin verilir.
Eǧer bir soru olursa elbette proje ekibimize
ulaşabilirsiniz.
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Proje partnerleri

Demans atlası Hessen’i Hessische Ministerium für
Soziales und Integration (Hessen eyaleti Sosyal ve
Entegrasyon Bakanlıǧı) ve Pflegekassen (bakım
kasaları) birlikte desteklemektir, ayrıyeten Hessischer Städte- und Landkreistag (Hessen eyaleti
şehirler ve bölge meclisleride) desteklemektedir.

Demans atlası
Bilgi. Destek. Yardımlaşma aǧı.

DEMANS? – Neler yapmalı? Kimlere danışmalı?
Demenzatlas Hessen /
Demans atlası Hessen

Demans atlası Hessen hastalar, bakımı
saǧlayan yakınlar ve profesyonel veya
gönüllü görevliler içindir. Bu listede
yaşadıǧınız bölgede demans hastalıǧı
durumunda Hessen‘de yardım sunan hizmet
ve kurumları ve bunlara baǧlı sununulan
faaliyetleri bulacaksınız.
Internete dayalı eyalet çapındaki bu portal
size alttaki konular ile ilgili bir genel bilgi
sunmaktadır:
W
W

Alzheimer’ın bir şekli ya da Demans hastası olan
kadın ve erkeklerin sayısı artmaktadır. Hasta ve
yakınları günlük yaşamın üstesinden gelebilmesi için
bir çok soru ve güçlükler ile uǧraşmak zorundadır:

W

W
W

Bakım/yardım ve boş zamanı
deǧerlendirme

W

Evde yaşam ve bakım

W

Teşhis ve tıbbi destek

W

Etkinlikler

Hessen Demans atlası Hessen eyaleti Sosyal
ve Entegrasyon Bakanlıǧının ve bakım
sigortalarının model projesidir. Hedef,
Hessen çapında demans hastaları ve yakınları
için varolan bakım yapılanmasında açıklık
saǧlamaktır.

Nerede yardım ve yol gösteren bulabilirim?
Günlük ve evde yaşam ile ilgili ne tür destek
imkanları vardır?
Teşhis ve tedavi ile ilgili kim bilgi vermektedir?
Bu durumunda olan başka kişiler ile nasıl irtibata
geçebilirim

Demans atlası Hessen bu ve başka soruları ele
alıyor, deǧişik öneriler konusunda bilgilendiriyor ve
bölgeye göre ilgili danışmanlara ve yardımcı olacak
yerlere yönlendiriyor.

Bizi ziyaret ediniz

www.demenzatlas-hessen.de
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Bilgilendirme ve danışmanlık

Bunun dışında bazı bölgelerde bakım
durumunu geliştirmek için etkili bir aǧ
oluşturma imkanları test ediliyor.

