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Çocuklar ve Gençlere Yönelik Uzman
Ayaküstü Palyatif Sağlık Bakımı
Aşaği Saksonya (SAPV-KJ)
Uzman ayaküstü palyatif sağlık bakımı Nisan 2007‘den
beri, tedavisi olmayan, ilerleyen ve ileri evrede bir hastalığı
olan ve aynı zamanda sınırlı ömrü kalmış olan zorunlu
sağlık sigortası sigortalıları için öngörülen, müstakil bir
sağlık hizmetidir (Alm. Sosyal Hizmet Kanunu, V. Bölüm,
37b maddesi).
SAPV olarak kısaltılan Uzman Ayaküstü Palyatif Sağlık
Bakımı, yoğun ve karmaşık semptomlar söz konusu
olduğunda, hastanın bireysel ihtiyacına göre genel temel
sağlık bakımına ilave ve mevcut Sosyal Hizmet Sistemi ile
koordineli olarak sağlanır.
SAPV ihtiyaca göre ya kesintili olarak, ya da sürekli olarak
sağlanır. İlgilinin güncel bakım ihtiyacına bağlı olarak
• danışmanlık hizmeti
• sağlık bakımının koordine edilmesi
• ek olarak destekleyici kısmi bakım

Çocuk ve gençlerin palyatif sağlık bakımında yetişkinlere
göre çok sayıda özel durum dikkate alınmak zorunda
olduğu için, tıp, bakım ve psikososyal uzmanlardan oluşan,
pediatrik (çocuklara yönelik) sağlık bakımı sağlayabilen
ekiplere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzman ekipler, Aşağı
Saksonya‘da farklı merkezlerde konuşlandırılmıştır.
Merkezi bir koordinasyon bürosu, yerel ekipler için organizasyon ve idari işleri üstlenir.
Amaç, ihtiyaç duyulan yerdeki kooperasyon ortakları
ile yakın bir işbirliği içinde olarak, hastaların sık sık dile
getirdiği, evde bakılma isteklerinin yerine getirilmesinin
sağlanması ve hastanede geçirilen sürelerin olabildiğince
kısa tutulmasıdır.

Hizmetin Doktor
Tarafından Yazılması
SAPV-KJ (Çocuk ve Gençlere yönelik SAPV), pratisyen
çocuk veya ev doktoru ya da hastaneden taburcu
edilirken hastane hekimi veya SAPV-KJ ekibinde çalışan
bir çocuk sağlığı uzmanı tarafından yazılabilir. Bir veli
tarafından imzalanması gereken reçete koordinasyon
bürosu tarafından sağlık sigortasına iletilebilir. Onay
alındıktan sonra, bu hizmet zorunlu sağlık sigortası
sigortalıları için ücretsizdir.

Sizin için varız ve
• birlikte görüşerek ailenizin sağlık bakımı ihtiyacını belirleriz
• tedavi ve yardımcı gereçler için reçete yazarak destek
sağlarız
• ailenizle birlikte tedavi hedeflerini belirleriz
• ihtiyaç duyulduğunda farklı hizmet sağlayıcıları (mobil
bakım servisi, fizik tedavi, yardımcı gereç tedarikçileri,
vs.) tarafından verilecek hizmetleri koordine ederiz
• düzenli olarak ev ziyaretlerinde bulunur, ilaç ve yardımcı
gereçlerin kullanımı konusunda yerinde destek veririz

SAPV-KJ hizmetinden
kimler yararlanabilir?
Nisan 2007‘den beri, tedavisi olmayan, ilerleyen ve
ileri evrede bir hastalığı olan zorunlu sağlık sigortası
sigortalılarının SAPV hizmeti alma hakları vardır.
SAPV, yaşamı olumsuz yönde etkileyen semptomların
çocuk veya ev doktorları ya da mobil bakım servisleri
tarafından yeterli ölçüde tedavi edilemediği durumlarda ev ortamında sağlık bakımına ek olarak sunulan bir
hizmettir.

• ailelere, çocuk/ev doktoruna ve mobil bakım servisine
yaşamı olumsuz yönde etkileyen semptomların tedavisi konusunda danışmanlık yaparız
• çağrı hattımız üzerinden acil telefonla 7/24 bize
ulaşabilirsiniz
• yük hafifletici önlemler ve görüşmeler sunarak,
hastalık ile mücadelede anne-babalara, hastaya ve de
kardeşlere destek sağlarız

Çocuk ve gençlere yönelik
ayaküstü uzman palyatif
sağlık bakımının yapısı
Aşağı Saksonya‘daki SAPV-KJ (Çocuk ve Gençlere Yönelik
Ayaküstü Uzman Palyatif Tıp Bakımı) projesinde, Braunschweig, Göttingen, Hannover, Oldenburg, Osnabrück ve
Syke şehirlerindeki tüm bölge ekipleri için bir koordinasyon bürosunu öngörülmektedir.
Bu ekipler, yerel bakım kuruluşları ile yakın bir işbirliği
içinde hareket ederek, gerektiğinde bu kuruluşların
hizmetlerini tamamlarlar.
Pediatrik palyatif bakım sorumlusu Aşağı Saksonya
Ekibi:
koordinierungsbuero@betreuungsnetz.org
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