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A gyógyíthatatlan betegséggel együtt élő gyermekeknek és családjuknak is szükségük van egy olyan szeretetteljes
és családias környezetre, ahol a szakmai feltételek megfelelőek, egy helyre, ahol odafigyelést és megértést
kaphatnak, ahol a gyermek mindvégig gyermek maradhat. Ilyen környezetet biztosít az általunk működtetett
törökbálinti Tábitha gyermek hospice ház.

Célunk: a beteg
gyermekek és családjaik
életminőségének a javítása
összehangolt palliatív team
munkával egy csodálatos
környezetben.

Igénybe vehető szolgáltatások:
Az Életvégi ellátás a terminális állapotú gyermekeknek és családjaiknak nyújt
segítséget. Ez a szolgáltatásunk elsőbbséget élvez a többivel szemben.
A Mentesítő ellátás a súlyos, nem gyógyítható betegséggel együtt élő
gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget. A gondozásunk ideje alatt a
gyermek ápolása és felügyelete alól mentesítjük a szülőket. Évente legfeljebb
28 napra (egyben vagy részletekben) vehető igénybe ez a szolgáltatás.
A Tranzit ellátás azoknak a családoknak segít, ahol egy hosszú kórházi
kezelést követően a gyermek tartós, speciális otthoni ápolásra szorul. Célunk,
hogy megrövidítsük a kórházi tartózkodást és elősegítsük, hogy a szülők
nyugodt családias környezetben elsajátíthassák a gyermekük biztonságos
ellátását. Évente legfeljebb 28 napra (mentesítő szolgáltatással
összevonhatóan, részletekben is) vehető igénybe.
A Nappali ellátással a súlyos, nem gyógyítható betegséggel együtt élő
gyermeknek és családjaiknak nyújtunk segítséget, azzal, hogy napközben egy,
a szülővel előre megbeszélt ideig ellátjuk és ápoljuk a gyermekét. A napi
ellátási idő minimum 6, maximum 12 óra. Ez az ellátás legfeljebb 42 napig
vehető igénybe.
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Munktársak:
Orvosok: 1 csecsemő és gyermekgyógyász, onkológus, hematológus szakorvos,
1 Aneszt és Intenziv terápiás szakorvos
Ápolók: 2 diplomás ápoló, 11 Aneszt ill. intenziv terápiás szakasszistens,
6 csecsemő és gyermekápoló, 4 ápoló
Teljeskörű muntidiszciplináris team (pszichológus, gyógytornász, tanító,
dietetikus) széles szakmai gyakorlattal
Önkéntesek

Ajánlás: Ajánlom a Tábitha házat, azon családok számára, akik hasonlóan
nehéz helyzetben élnek, a mindennapok rohanása és nehézségei elől
szeretnének kicsit elbújni, vagy megpihenni és egy rövid időre a keresztjüket
azoknak az embereknek a vállára helyezni, akik szívvel-lélekkel vállalják
nap mint nap, hogy ezeknek a családoknak felfrissülést, testi lelki feltöltődést
nyújtsanak.(Zsombi anyukája)

Szolgáltatásaink, bár még sajnos nem OEP finanszirozottak, a gyermeknek és családjának ingyenesek

