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Aargau Kanser Vakfı, çalışmalarını 
ağırlıklı olarak dört alanda sürdür-
mektedir:
> Toplumun ve sağlık alanında 

çalışan uzmanların bilgilendiril-
mesi

> Kanser hastaları ve yakınlarının 
maddi ve psikososyal açıdan 
desteklenmesi

Amaçları ve Görevleri

Aargau Kanser Vakfı, 1957 yılında Aargau‘da kurulmuş toplum 
yararına çalışan bir dernektir. Bugünkü adıyla Aargau Kanser 
Birliği’nin yaklaşık 2000 üyesi bulunmaktadır. Kanser hastalığının 
tedavisini, erken teşhisini ve hastalıktan korunmak için önleyici 
tedbirlerin alınmasını destekler.

> Kanser hastalarına yaşamlarının 
son döneminde hizmet veren ve 
Spitex‘in özel alt kuruluşu olan 
Onko-Spitex‘in desteklenmesi

> Bilimsel kanser araştırmalarının 
desteklenmesi



Danışmanlık biçimleri
> Kişiler, çiftler ve aileler ile 

yapılan konuşmalar
> Kanser hastaları ve yakınları 

için konuşma grupları
> Hasta anne babanın veya 

yakınlarının çocuklarla olan 
ilişkisi

> Doktor terapileri sırasında ve 
sonrasında, günlük yaşamla 
başa çıkma yöntemleri

> Hastalığın bütün evrelerinde 
uzun süreli eşlik etme

Kişisel sorularda danışmanlık
> Hastalıkla ve onun etkileriy-

le yaşama üzerine yapılan 
konuşmalar

Sosyal Danışmanlık

Aargau Kanser Birliği, kanser hastalarına ve onların yakınlarına, 
ücretsiz psikososyal hizmetler sunar. Sosyal hizmet uzmanları, 
kanser hastalarına ve onların yakınlarına geniş kapsamlı 
danışmanlık yapar ve eşlik ederler. Hastalığın ve beraberin-
de getirdiği psikolojik, sosyal ve maddi sonuçlarının yaşandığı 
süreçte onlara destek olurlar.

> Hastalarla ilişkide, hasta 
yakınlarının imkanları ve 
sınırları

> Günlük yaşama tekrar  
katılmada yardımcı ola- 
cak kişisel kaynakların des-
teklenmesi ve korunması için 
imkanların birlikte aranması 

Mali sorularda danışmanlık

Hukuki konularda ve sigortaya 
ilişkin sorularda danışmanlık

Diğer hizmetlere yönelik 
aracılık

Kanser hastalarına ve onların yakınlarına geniş kapsamlı 
yardım



Kanser hastaları veya onların yakın-
ları, düşünce alışverişinde bulun-
mak, dayanışmak ve kriz durumla-
rında birbirlerine destek olabilmek 
için kendi kendine yardım grupla-
rında buluşurlar.
Konuşma ve kendi kendine yardım 
grupları, güven ortamının olduğu 
ve dayanışmanın gerçekleştiği yer-
lerdir.

Mevcut Konuşma ve Kendi Ken-
dine Yardım Grupları
Konuşma ve kendi kendine yardım 
gruplarında, yaşamlarının zor bir 
dönemini geçiren insanlar buluşur-
lar. Düşünce alışverişinde bulunma 
ihtiyacı her zaman aynı olmadığı 
için, grup içerisindeki sayı sürekli 
değişir.

Konuşma ve Kendi Kendine Yardım 
Grupları

Kendi kendine yardım grupları, gruba katılanlar tarafından 
 organize edilirken, kanser hastaları ve yakınları için olan 
gruplar, Aargau Kanser Vakfı’nın uzmanları tarafından yönetilir. 
Konuşmalar, rahatlatıcı bir güven ortamında gerçekleşir.

Konuşma ve kendi kendine yardım 
gruplarına ilişkin sorularınız, sos yal 
hizmet uzmanımız tarafından, aşa-
ğıdaki telefon numaralarından ce-
vaplandırılacaktır:
062 834 75 80 (Aarau Danışma 
 Bürosu) und 056 210 47 50 (Baden 
Danışma Bürosu).
Gruplara ilişkin detaylı bilgileri  
aşağıdaki internet sayfasından  
bulabilirsiniz:
www.krebsliga-aargau.ch.

Yeni Oluşacak Konuşma ve Ken-
di Kendine Yardım Grupları
Yeterli ölçüde ilgi olduğunda, yeni 
konuşma ve kendi kendine yardım 
grupları oluşturulacaktır.
Buna ilişkin istekleriniz, önerileriniz 
ve sorularınız olduğunda, Aargau 
ya da Baden Danışma Büro larının 
sosyal hizmet uzmanlarına başvu-
rabilirsiniz.

Kanser hastaları ve yakınları için bir güven ortamında 
gerçekleşen düşünce alışverişi



Onkoloji Uzmanı Bakıcı Personel
> Hastalar ve yakınları 24 saat 

telefonla ulaşılabilirler.
> Hastalarla birlikte, hastalığın 

getirdiği sorunları tespit eder 
ve hastaya bakan doktorla 
konuşarak gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlar.

> Hastaları ve yakınlarını eğiterek, 
hastalığın getirdiği sorunları 
azaltacak tedbirler almalarını 
sağlar.

> Hastaları ve yakınlarını, ilaçların 
yan etkileri ve onları nasıl tedavi 
edebilecekleri konusunda bilgi-
lendirir.

Aargau Onko-Spitex

Onko-Spitex’in uzman bakıcı personeli, kanser hastalarına özel 
tıbbi bakım ve onlara bakan hasta yakınlarına danışmanlık 
 konusunda uzmandır. Aargau Onko-Spitex tarafından organize 
edilmiş ev doktorları ve bölgesel Onko-Spitex sayesinde, kanser 
hastaları isterlerse yaşamlarının son döneminde kendi evlerinde 
kalabilir ve orada yaşama veda edebilirler.

> Hastalara, hasta kararı 
(hastanın isteklerine ilişkin 
talimatını) hazırlarken destek 
olur ve danışmanlık yapar.

> Hasta yakınlarını, hastanın 
bakımı konusunda bilgilendirir.

> Hasta yakınlarını, onların  
yükünü hafifletecek hizmetler 
konusunda bilgilendirir.

> Bölgesel Spitex örgütlerinin 
veya ev doktorlarının, uzman-
lık veya zaman açısından ya da 
kişisel nedenlerden dolayı üst-
lenemeyecekleri görevleri üstle-
nir.

> Bakım alanında çalışan perso-
nelin meslek eğitimi ve meslek 
içi eğitimi ile ilgilenir.

Hastane Dışında Palyatif Bakım



Aarau Kanser Birliği’nin ana  
bürosu ve Aarau Danışmanlık 
Bürosu, Aarau’nun eski şehir mer-
kezinde, aynı binanın içinde bu-
lunmaktadır. Büroların bulunduğu  
binanın yer planını, aşağıdaki inter-
net sayfasından bulabilirsiniz:
www.krebsliga-aargau.ch

Krebsliga Aargau
Milchgasse 41
5000 Aarau
Telefon 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch

İletişim ve bağışlar için

Baden Danışmanlık Bürosu, Ba-
den Tren İstasyonu‘nun hemen 
yanındadır. Ayrıntılı planı aşağıdaki 
internet adresinden bulabilirsiniz:
www.krebsliga-aargau.ch

Krebsliga Aargau
Schwertstrasse 4
5400 Baden
Telefon 056 210 47 50
Fax 056 210 47 51
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch

Adresler ve hesap bilgileri

Aargau Kanser Birliği’nin çalışmaları, büyük ölçüde bağışlarla finanse 
edilmektedir.

Bu hesaba yapacağınız bağış için çok teşekkür ederiz:  
PC-hesabı 50-12121-7.

Aargau Kanser Birliği, ZEWO tarafından sertifikalı olduğu 
için, bağışlarınızı vergiden düşürebilirsiniz. 

Bu sertifika damgası, toplum yararına çalışan kuruluşla-
rın, bağış olarak aldıkları paraları özenli, amacına uygun, 
tasarruflu ve etkili bir şekilde kullandıklarını gösterir. Bu 

aynı zamanda, iç denetim sistemi olan, maddi kaynak ararken ve 
iletişim kurarken etik davranan saydam ve güvenilir bir kuruluş oldu-
ğunun da belgesidir. .
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www.facebook.com/KrebsligaAargau

Finden Sie uns auf

Facebook



 Aargau Kanser Derneği’ne girmek istiyorum.  
Bana, 30 Fr. tutarındaki yıllık aidatın havalesini  
yapabilmem için havale belgesi gönderiniz.

 Aargau Kanser Birliği hakkında diğer ayrıntılı bilgileri  
gönderiniz.

 Bağış için havale belgesi gönderiniz.

 Şahsi danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Lütfen, benimle ilişkiye 
geçiniz.

 Konuşma ve kendi kendine yardım grupları hakkında bilgi istiyorum. 
Lütfen, benimle ilişkiye geçiniz.

Adı ve soyadı:

Cadde ve ev numarası:

Posta kodu ve yer:

Telefon numarası:

Elektronik posta:

Cevap Formu

Bu kartı deliklerin olduğu yerden uzunlamasına yırtıp,   
içini doldurduktan sonra bir posta kutusuna atarsanız, bilgi-
leriniz bize ulaşır.
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