


Hospicjum Søndergård jest nowo wybudowaną placówką dla 14 
osób, położoną w okręgu Søndergård w pobliżu stacji szybkiej 
kolei Måløv. Otwarcie Hospicjum Søndergård nastąpi 25 paź-
dziernika 2010.

Hospicjum Søndergård wzniesiono przy wsparciu Realdanii jako 
projekt pokazowy w ramach opracowanego “Programu dobrego 
hospicjum”. Fundusz OK jest właścicielem i zarządcą Hospicjum 
Søndergård. Fundusz OK jest organizacją non-profit działającą 
w zakresie domów opieki, opieki psychiatrycznej, mieszkań dla 
seniorów i hospicjów.

Na północ od Hospicjum Søndergård znajduje się małe jezioro, 
a wszystkie pokoje mieszkańców są z widokiem na owo jezior-
ko. Dołożono starań, by stworzyć domową atmosferę, a każdy 
pensjonariusz może wg własnego uznania urządzić umeblowa-
ne już 36-metrowe mieszkanie z łazienką.

Hospicjum Søndergård w jasny i prosty sposób podzielono 
według nadrzędnych funkcji placówki. Pomieszczenia wspólne i 
gospodarcze znajdują się przy wejściu, by wszystkim mieszka-
niom zapewnić jak największą prywatność.

Słowo hospicjum pochodzi od “hospitum”, co oznacza schroni-
sko oraz gościnność.

Hospicjum Søndergård działa zgodnie z zasadami opieki nad 
osobami cierpiącymi i poważnie chorymi oraz kontaktu z ich 
krewnymi.

Hospicjum Søndergård jest miejscem dla osób nieuleczalnie 
chorych w ostatnim okresie ich życia. 

Lise-Lotte Andersen
Kierowniczka Hospicjum

Witamy w Hospicjum Søndergård



Są to osoby cierpiące na poważne cho-
roby, których nie da się wyleczyć, a uwa-
ga skupiona jest tylko na łagodzeniu 
objawów tak, by kres życia tych osób 
uczynić jak najbardziej znośnym . Sam 
chory winien wyrazić życzenie przeby-
wania w Hospicjum. Dlatego też należy 
powiadomić chorego o innych możliwo-
ściach pobytu, np. we własnym domu 
lub w szpitalu.

Może się zdarzyć tak, że cierpienie nę-
kające chorego da się uśmierzyć tak do-
brze, że jego perspektywa życiowa nad-
spodziewanie wydłuży się, wobec czego 
chory - o ile ma takie życzenie - może 
od czasu do czasu przebywać w domu i 
wracać do hospicjum, gdy choroba przy-
biera na sile.

Wraz ze swoim lekarzem lub lekarzem 
obecnie prowadzącym chorego należy 
wypełnić wniosek. Wniosek można po-
rać ze strony internetowej Hospicjum 
Søndergård, a następnie wysłać pocz-
tą lub faksem do placówki. Tu nastąpi 
jego weryfikacja. Wnioskujący otrzyma 
następnie list będący odpowiedzią na 
wniosek. Osoby najbardziej chore mają 
pierwszeństwo i nie ma jako takiej listy 
oczekujących. W miarę wolnych miejsc 
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możliwe jest wezwanie chorego z 1-2 
dniowym wyprzedzeniem.

W Danii jest wolne prawo wyboru ho-
spicjum, a władze opłacają transport do 
granicy swojego regionu. Jeśli więc ży-
czeniem chorego jest pobyt w placówce 
w innym regionie kraju, należy się liczyć 
z kosztami transportu.

Pobyt w Hospicjum Søndergård jest bez-
płatny. Jednak krewni pensjonariuszy 
pokrywają koszty swojego pobytu.

W Hospicjum Søndergård pracuje zaufa-
ny, wysoko wyspecjalizowany personel 
w celu uśmierzania objawów choroby, 
współpracy z chorym oraz zajmowania 
się krewnymi. Spotkasz tu  pielęgniar-
ki, lekarza, fizjoterapeutę, personel ku-
chenny i pomocniczy, woluntariuszy, 
koordynatora wolontariatu, sekretarkę, 
siostrę oddziałową i szefa hospicjum.
Spotkasz też na obchodzie duchownych 
z Måløv.

Tak! -Twoi najbliżsi krewni mogą przeby-
wać w placówce razem z Tobą. Mowa tu 
o współmałżonkach, partnerach, przyja-
ciołach lub dzieciach.
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 Hospicjum?
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Tak! -Twoje zwierzę domowe jest u nas 
mile widziane dopóki możesz się nim 
zajmować i jeśli będzie ono przebywać 
w Twoim mieszkaniu.

Tak!  -w swoim mieszkaniu możesz pa-
lić.  

Poza mieszkaniem i wolną ręką w dys-
ponowaniu swoim czasem oferujemy 
przez cały pobyt uśmierzanie objawów 
choroby, wsparcie w aktywnym spędza-
niu ostatnich chwil życia, miejsce dla 
najbliższych, pomoc w pogodzeniu się z 
myślami związanymi z nieuleczalną cho-
robą i wsparcie dla krewnych.

Przed wyborem pobytu w Hospicjum 
Søndergård zapraszamy Ciebie i/lub 
Twoich krewnych do odwiedzenia pla-
cówki. Zadzwoń i umów się na wizytę, 
wówczas będziemy na Ciebie czekać i 
oprowadzimy po placówce.

Czy mogę 
mieć zwierzę 
domowe?

Czy można 
palić?
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Prawa 
umierających

•	 	Mam	prawo	do	śmierci	być	traktowany	
na równi z żyjącymi .

•	 	Mam	 prawo	 zachować	 nadzieję,	 tak-
że, gdy ta się zmienia.

•	 	Mam	prawo	do	opieki	i	troski	od	osób,	
które zachowują nadzieję, także wów-
czas, gdy ta się zmienia.

•	 	Mam	 prawo	 do	 wyrażania	 na	 swój	
sposób uczuć o zbliżającej się śmierci.

•	 	Mam	prawo	wpływu	na	decyzje	doty-
czące mojego dobrobytu.

•	 	Mam	nadal	prawo	do	leczenia	i	opieki	
lekarskiej, choć celem tego nie jest już 
powrót do zdrowia, a zapewnienie do-
brego samopoczucia. 

•	 	Mam	prawo	do	nieumierania	w	samot-
ności.

•	 	Mam	prawo	żyć	bez	bólu.

•	 	Mam	prawo	do	szczerej	odpowiedzi	na	
moje pytania.

•	 	Mam	prawo,	by	mnie	nie	oszukiwano.



•	 	Mam	prawo	uzyskania	pomocy	od	ro-
dziny i dla rodziny w celu pogodzenia 
się ze śmiercią.

•	 	Mam	prawo	umrzeć	godnie	i	w	spoko-
ju.

•	 	Mam	 prawo	 zachować	 swoją	 indywi-
dualność i nie być ocenianym za pod-
jęte decyzje mimo, że nie są one zgod-
ne ze zdaniem innych.

•	 	Mam	 prawo	 analizować	 i	 wyrażać	
swoje doznania religijne i duchowe 
bez względu na to, co to oznacza dla 
innych.

•	 	Mam	prawo	oczekiwać	poszanowania	
zwłok po śmierci.

•	 	Mam	 prawo	 do	 troskliwej,	 pełnej	
współczucia opieki, sprawowanej 
przez odpowiednie osoby, które pró-
bują zrozumieć moje potrzeby i trak-
tują to jako pomoc mojego wyjścia na 
spotkanie śmierci.



 

Hospicjum Søndergård

Tueholmen 6

2760 Måløv

Telefon: 44 20 86 40

Faks: 44 20 86 50

www.hospicesoendergaard.dk

Samochodem z Ring 4:
Z Ballerup Byvej skieruj się na północ
Z Smørum Parkvej skręć w lewo 
Z Tueholmen skręć w prawo

Szybka Kolej, stacja Måløv:
Szybką kolejką udaj się do stacji 
Måløv (Linie C i H)
Podążaj Søndergårds Allé

Jak dojechać?




