
PalliaPhone è una 
linea telefonica gratuita 
d’informazioni generali 
sulle cure palliative e fin 
di vita.

PalliaPhone  
është një linjë telefo-
nike falas për informa-
cione të përgjithshme  
të kujdesit paliativ dhe 
atij të ditëve të fundit 
të jetës.

026 426 00 55
Questo servizio è indirizzato à 
tutte le persone interessate. Gli 
infermieri specializzati rispon-
dono alle vostre domande.

Ky shërbim i drejtohet çdo per-
soni të interesuar apo të prekur.
infermieret dhe infermierët të 
specializuar në këtë fushë ju 
përgjigjen pyetjeve tuaja. 

Gli orari 
oraret 

lunedì à giovedì  09:00—12:00
hëna deri te  15:00—18:00
enjten në orët 
 
Venerdì e   09:00—12:00
prefestivi dalle 14:00—16:00
të premten dhe 
ditët prefestive 
në orët
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Palliative Fribourg/ Freiburg 
è una sezione cantonale di 
palliative-ch. essa riunisce 
i singoli membri, le orga-
nizzazioni professionali e/o 
volontari attivi nelle cure 
palliative (à domicilio, in ospe-
dale o all’istituzione). Queste 
cure rispondono ai bisogni 
delle persone del cantone di 
Friburgo per far conoscere e 
migliorare le cure palliative.

Palliative-Fribourg/Freiburg 
është një seksion kantonal 
i palliative-ch. Ky seksion 
përmbledh individë dhe orga-
nizata profesionale dhe/ose 
vullnetarë aktivë (në banesa, 
në spitale ose në institute të 
ndryshëm) duke u angazhuar 
në kantonin e Friburgut për të 
bërë të njohur dhe përmisuar 
ofertat e kujdesit paliativ.

www.palliative-fr.ch
info@palliative-fr.ch

Le cure pALLIATIve
Kuj de sI  pALIATIv
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Con il sostegno della 
Me mbështetjen e

En collaboration avec le service 
d’interprétariat communautaire 
de Caritas Suisse
www.secomprendre.ch

offrono un aiuto e un sostegno alle 
persone che soffrono di malattie gravi 
e/o incurabili, ma anche ai loro parenti.
ofron ndihmë dhe mbështetje çdo 
personi të prekur nga sëmundje të 
rënda dhe/apo të pa kurueshme si dhe 
të afermëve të tij.

nel caso in cui la guarigione non è 
possibile, hanno come obiettivo di 
alleviare le sofferenze e migliorare la 
qualità di vita fino all’ultimo instante. 
Kur shërimi nuk është më i mundur, 
kujdesi paliativ synon të qetësojë vuaj-
tet dhe të përmirësoj cilësinë e jetës 
deri në ditët e fundit të saj.

Possono essere fornite da  
professionisti e volontari.
Mund të jetë i siguruar nga shumë  
profesionistë dhe vullnetarë.

Sono proposte à domicilio,  
à l’ospedale o all’istituzione.
është i ofruar në shtëpi, në spital  
ose në institucione.

Si impegnano à garantire che le  
persone possono porre fine alla loro 
vita secondo le loro prospettive.
angazhohet që personat e sëmurë 
mund të mbyllin jetën e tyre sipas 
dëshirës së tyre.


