Контакти
З усіх питань, що стосуються SAPV-KJ
в Нижній Саксонії, звертайтесь до
нашого координаційного офісу:

Betreuungsnetz schwerkranker Kinder UG(h)
Координаційний офіс | SAPV-KJ Niedersachsen

Fuhrberger Straße 4
30625 Hannover
Тел.: 0511 380 770-00
Факс: 0511 380 770-01
koordinierungsbuero@betreuungsnetz.org
@versorgung.schwerkrankerkinder

www.betreuungsnetz.org

:

У Нижній Саксонії SAPV-KJ знаходиться під централізованим
управлінням Betreuungsnetz schwerkranker Kinder UG(h).
Некомерційна організація UG(h) є частиною зареєстрованої
асоціації Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und
Jugendlicher.

Спеціалізована амбулаторна паліативна допомога
(SAPV-KJ)
для дітей та підлітків у Нижній
Саксонії

Ми тут для Вас!
Діти та підлітки з невиліковними захворюваннями в Німеччині
мають право на спеціалізований догляд та лікування у себе
вдома.
З квітня 2007 року надання послуги SAPV-KJ
(спеціалізована амбулаторна паліативна допомога для дітей та
підлітків) є самостійним правом для пацієнтів, застрахованих у
рамках обов'язкового медичного страхування, за наявності
невиліковного захворювання у прогресуючій або дуже тяжкій
стадії та очікуваної обмеженої тривалості життя (§37b Кодексу
соціального забезпечення, частина V).
SAPV-KJ надається багатопрофільними медичними бригадами,
що складаються з фахівців-медиків, медсестер та фахівців із
психосоціальної медицини. Ця додаткова допомога надається
вдома, у випадках, коли зусиль з боку педіатрів, сімейних
лікарів або амбулаторних служб догляду за хворими та
інвалідами недостатньо для усунення складних симптомів
хвороби.
SAPV-KJ адаптується відповідно до поточних потреб пацієнтів у
догляді та надається безперервно або з перервами залежно від
індивідуальної ситуації пацієнта. Основна мета полягає у
максимальній підтримці якості життя тяжкохворих дітей та
підлітків та полегшення їхніх страждань. По можливості
необхідно уникати перебування юних пацієнтів у лікарні, щоб
забезпечити їм звичні умови у родинному колі, в яких вони
почуватимуться впевнено.

Наші послуги
• Під час спільного консиліуму ми визначаємо індивідуальні
потреби у медичному догляді.

SAPV-KJ у Нижній Саксонії

• Ми підтримуємо призначення лікарських та допоміжних
засобів і, при необхідності, координуємо лікування з
іншими службами, такими як служби сестринського догляду
або постачальники допоміжних засобів.
• В рамках відвідування вдома ми надаємо допомогу у
поводженні з ліками та допоміжними засобами.

У Нижній Саксонії регіональні бригади SAPV-KJ розподілені по
шести ділянках, де вони надають допомогу. Організаційна
підтримка та управління спеціалізованими бригадами
педіатричної паліативної допомоги, розташованими у
Брауншвейзі, Геттінгені, Ганновері, Оснабрюку, Ольденбурзі та
Зіці, здійснюється з нашого координаційного офісу в Ганновері.
Щоб зробити послуги SAPV-KJ більш комплексними та
універсальними, ми взаємодіємо з сімейними лікарями та
педіатрами, клініками, дитячим хоспісом, а також
амбулаторними сестринськими, хоспісними та психосоціальними службами.

• Ми консультуємо сім'ї, педіатрів та служби догляду з питань
лікування симптомів захворювання.

Усі ланцюжки управління сходяться в координаційному офісі:
тут
ми
займаємося
всіма
організаційними
та
адміністративними завданнями регіональних медичних бригад
і, за потреби, формуємо індивідуальну медичну структуру,
орієнтовану на потреби хворої дитини та її родичів.
Координаційний офіс є місцем для первинних звернень щодо
SAPV-KJ в Нижній Саксонії.

• В екстрених випадках ми цілодобово доступні за допомогою
нашої чергової служби.

Медичні послуги у Нижній Саксонії:
Лікар медицини Фелікс Решке,

Лікар-спеціаліст з педіатрії та підліткової медицини у дитячій
та підлітковій лікарні AUF DER BULT у Ганновері;
спеціалізується на паліативній медицині та ендокринології
Маріо Шеєр

Лікар-спеціаліст з педіатричної та підліткової медицини у
дитячому та підлітковому хоспісі "Льовенхерц" у Зіці;
спеціалізується на паліативній медицині

• Ми надаємо підтримку пацієнтам, їхнім батькам, братам і
сестрам у їхній непростій життєвій ситуації, звільняючи їх від
навантаження та надаючи консультації.
• Разом ми визначаємо порядок дій у надзвичайних ситуаціях
та займаємося організацією надання Попереднього
медичного розпорядження.
• Ми завжди готові надати допомогу у кризових ситуаціях –
наприклад, при больових кризах та у кінцевій фазі.

Порядок призначення SAPV-KJ:
1. Перед отриманням першого призначення необхідно
зв'язатись з координаційним офісом або відповідною
регіональною бригадою для уточнення індивідуальних
рамкових умов.
2. SAPV-KJ призначається за приписом лікаря: лікаря/педіатра
приватної клініки або лікаря лікарні (при виписці зі
стаціонару).
3. Заповнений припис (зразок 63) має бути підписаний
застрахованою особою, а потім відправлений до
координаційного офісу.
4. Координаційний офіс передає розпорядження до фонду
медичного страхування та ініціює всі подальші дії.

Послуги SAPV-KJ є безплатним для пацієнтів, застрахованих в рамках обов'язкового медичного страхування.

