
 

 

Kinderhospizdienst hilft 

  

Çocuk yaşlardaki akut hastalıklarda en büyük yardım, genellikle bakım, özen ve sevgiden 

gelir. Bebek veya çocuk ağır hastaysa ve artık iyileşme şansı da yoksa, bu çocuk elbette ailesi 

tarafından daha çok korunur, bakıma alınır ve kendisine farklı bir özenle yaklaşılır.  

Ancak aynı anda tüm aile için hayat devam etmekte, günlük yaşam da ilgi ve düzen 

beklemektedir. Küçük hasta için gidilecek doktor randevuları vardır, ilaçlar 

alınacak,terapistler (fizyoterapi, logopedi, ergoterapi vs.) aranacaktır. Sağlıklı kardeşlerinin 

de yuvaya gitmesi, okula devam etmesi ve öğleden sonraları ile hafta sonlarında evde desteğe 

ihtiyaçları olmaktadır. Ömrü kısaltan bir hastalığın pençesindeki çocuk, yaşamı boyunca; her 

gün, bazen kısa bir süre,bazen uzun yıllar, karşılanması gereken özel talepler ve aşılması 

gereken zorluklarla mücadele edecektir.   

Her aile, kaderin bu yükünü taşımak ve bir aile olarak kalmak için tüm yetenek ve güçlerini 

bir araya toplar. Buna rağmen böyle bir durum büyük güç gerektirmektedir. Ömrü kısaltan bir 

hastalığın pençesindeki çocuğuyla ayakta durmaya çalışan ailenin yaşamı, acaba en iyi nasıl 

biçimlendirilir? Eğer akrabalar da uzaktaysa, hangi destek ve yardımlar söz konusu olabilir?  

İşte çocuk yaştaki ölümcül hastaların son adımları için gezici hizmet veren özel servis (“Der 

ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst”) ailelere bu zor durumda yardımcı olmak için 

var.  

Neler mi yapıyoruz? 

Gönüllü yardımcılar, haftada bir gün, aileye en önemli konularda  destek vermek için eve 

geliyorlar:Küçük hastayla oynuyor ve onunla ilgileniyorlar, bu arada anne önemli sorunları 

çözebilecek zaman buluyor ya da biraz nefes alma şansı elde ediyor.Küçün hastanın 

kardeşleri çocuk yuvasından alınıp eve getiriliyor veya okula giden kardeşler ev 

ödevlerini yaparken yanlarında bulunuluyor.  

Anne ve babayla, günlük yaşamla ilgili sorunlar veya küçük hastanın sağlığının kötüye 

gitmesi, evladı çok erken kaybetme korkusu, ailenin sağlıklı çocuklarını ihmal endişesi gibi 

önemli konular konuşuluyor. Ya da sadece küçük hastayla birlikte iyi zaman geçirmek de 

konuşulabiliyor.  Sonuçta ağır hasta çocuklar sadece acı çekmiyor, iyi yönde gelişme de 

gösteriyorlar ve bazı olumlu olaylar da yaşıyorlar: Doğum günü kutlaması, çocuk yuvasındaki 

ilk gün, okula başlamak ve bunun gibi birçok şey.  

Elbette uzman çalışanlarımız da mevcuttur.  Onlar, aileye danışmanlık yapıyor ve şu sorularda 

yardımcı oluyorlar:  Çocuğum için nasıl “ağır engelli kimliği” alabilirim ve bunun için 

nerelere, nasıl başvurmam gerekir? Hasta çocuğum için uygun bir yuvada nasıl yer 

bulabilirim? Bunun gibi, devlet desteğine dair birçok soru... 

Ölümcül hastalığın pençesindeki çocuk ve gençlerin tedavi hizmetlerinde görev yapan kurum 

çalışanlarımız, bu görev için yetiştirilmişlerdir ve işlerini büyük bir içtenlikle yapmaktadırlar. 

Her dinden ve ulustan aileye eşlik etmekteyiz, burada herhangi bir sınırlama yoktur.  

Ailelerin bu hizmetler için ödeme yapması gerekmiyor.  

Halen kendilerine eşlik ettiğimiz bu durumdaki ailelerin üçte birini Müslümanlar  

oluşturmaktadır. Ailelerin bu ağır yükü nasıl taşıdıklarını bizzat yaşayarak 

görmekteyiz. Dolayısıyla onlara bu zor durumda destek olmaktan onur duyarız.  

  

Ayrıntılı bilgi için:  

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Weißliliengasse 10, 55116 Mainz  

Tel. 06131-23 55 31, Email: kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 


