
YAŞLILIKTA 
BİR YAŞAM İÇİN  
Bireysel  
ihtiyaçlara uygun

NextGenerationEU

BİR COMMUNİTY 
NURSE KİMDİR? 
Şehrinizde sağlık, günlük  
yaşam ve yaşlılıkta ilgi ve  
bakım alanındaki sorularınız  
için muhatap olarak etkindir.  

Bir Community Nurse diplomalı 
sağlık ve hastabakıcı eğitimi almıştır. 
Community Nurse size “arzuladığım 
gibi yaşlanmak istiyorum” ilkesi ile 
özgür iradeli bir yaşam için refakat eder 
ve yaşlılar ve yakınları için vardır. Sizi 
ve yaşam durumunuzu tanımak için 
memnuniyetle evinize gelir. Önleyici  
ve bireysel şekilde sizin için uyan 
çözümler oluşur.

Kendi dört duvarınızda daha uzun 
yaşayabilme imkanı sağlanmaktadır …

•  Sağlığı ve yaşam kalitesini teşvik  
ederek.

•  Şahsi ilgilerinize ve dileklerinize  
uygun bir günlük yaşam ile. 

•  Teklifleri bilen ve koordine eden  
bir muhatap ile. 

•  Yaşlılıkta özgür iradeli bir yaşamı  
mümkün kılan uzun vadeli  
bir refakat ile. 

UZAK GÖRÜŞLÜ 
MODEL NITELIK
2022 yılında Avusturya’da AB 
tarafından teşvik edilen 
uluslararası örnekler uyarınca bir-
çok sayıda Community Nursing 
pilot projesi gerçekleştirilecektir.

Avusturya’da 200’den fazla sosyal  
ve sağlık kurumunun sahibi olan  
Diakoniewerk gerçekleştirici ortaktır  
ve Oberösterreich, Salzburg, Niederös-
terreich ve Steiermark eyaletlerinde bu-
lunan birçok şehir ile birlikte bölgesel 
olarak ve ikametgâhınıza yakın yerlerde 
Community Nurses kurmuştur.

BÖLGENİZDEKİ 
COMMUNITY NURSE 
EKİBİNE NASIL 
ULAŞABİLİRSİNİZ? 
Community Nursing Hallein

Telefon: +43 664 78 02 22 80 

E-Posta: cn.hallein@diakoniewerk.at

Ofis Yeri:
Ederstraße 5 
5400 Hallein
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Diakoniewerk
Martin-Boos-Straße 4 
4210 Gallneukirchen
Telefon 07235 65 505 
office@diakoniewerk.at

www.communitynursing.at

 @diakoniewerk
 @diakoniewerk
 diakoniewerk_
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  Kendim veya yakınlarım için bakım ve 
ilgi ihtiyacı oluşması/oluşacak olması 
halinde.

  Faydalı teklifler ile ilgili bilgiye ihtiyaç 
duymam halinde.

  Bilinçli ve etkin planlama yapabilmek 
amacıyla yaşlılıktaki yaşamım ile ilgili 
sorularla ilgilenmek istemem halinde.

  Kendi sağlığım veya yakınlarımın 
sağlığı için aktif katkıda bulunmak  
istemem halinde.

  Bakım ve ilgi hususunda maddi ve  
hukuki sorularda bir genel bakış  
dilemem halinde.

  Boş vakit ve rahatlamak için zaman 
oluşturmak amacıyla günlük yaşamımda 
destek ve yükümün hafiflemesinin bana 
iyi gelmesi halinde.

  Sosyal ilişkilerimi ve/veya ilgi alanlarımı 
sürdürmek istemem ve bunun için  
önerilere ihtiyacım olması halinde

BİR COMMUNITY 
NURSE İLE NE ZAMAN 
İRTİBAT KURARIM?  

ÜCRETSİZ teklife  
nasıl erişebilirsiniz?

•  Bir randevu yapınız.

•  İlk ev ziyaretinde veya isteğiniz  
üzerine ofiste dileklerinizi ve 
ihtiyaçlarınızı birlikte görüşünüz.

•  Community Nurse ailenizi de  
memnuniyetle konuya dâhil eder.

•  İhtiyaç duyduğunuz ve dilediğiniz 
desteği sizinle birlikte oluşturur.

•  Community Nurse ihtiyaçlarınızın  
yerine gelip gelmediğini sizinle düzenli 
olarak veya ihtiyaca göre denetler.

KİMLERİN HAKKI  
VARDIR?
Bakım ihtiyacı olan veya  
olmayan 75 yaş ve üstü  
insanlar ve yakınları.

Buna ilaveten kaza, doğuştan engel, kronik 
hastalıklar ve saire nedeniyle acil bakım 
ihtiyacı bulunan daha genç insanlar.

Community Nurse hizmetlerinden  
ücretsiz olarak yararlanabilmektesiniz.

COMMUNITY NURSES 
NASIL ETKİNLEŞİR?
Community Nurses yerel 
ortaklar ile yakın işbirliği 
yapmaktadırlar. 

Şehir idaresi, sosyal hizmet 
tedarikçileri, hekimler, ortak  
işletmeler, dernekler ve saire ile bir  
ağ oluşturmaktadır.

Ortakları ile birlikte - ister öğleden 
sonra kart oynamak veya mobil ev 
yardımı, yara bakımı veya evde bakım 
olsun - dilediğiniz çözümü koordine  
ve organize ederler.

Bir Community Nurse hangi  
görevleri üstlenmektedir?

•  Sizin sağlıklı kalmanızı desteklemektedir 
ve hareket, beslenme, stresin üstesin-
den gelme, uyku veya engellilere uygun 
ikametgâh konularında danışmanlık 
yapmaktadır.

•  İlgi alanlarınızı tespit edip örneğin 
komşular ve dernekler desteğiyle günlük 
yaşamınızda değişiklik olmasını organize 
etmektedir. 

•  Evde özgür iradeli ve iyi refakatle 
yaşayabilmeniz amacıyla bakım ve ilgi 
ile konularda olası bir yardımı organize 
etmektedir. 


