
PallIaPhone,  
palyatif tedaviler 
ve yaşamın terminal 
dönemi hakkında genel 
bilgileri sunan bedava 
bir telefon hattıdır.

PalliaPhone  là đường 
giây điện thoại miễn phí 
để có những thông tin về 
các chăm sóc bệnh nhân 
giai đoạn cuối và khi kết 
thúc cuộc đời.

026 426 00 55
Ilgili veya ilgilenen her kese 
yönelik bir hizmettir. Uzman 
hemşireler sorularınızı 
yanıtlayacaklardır.

Dịch vụ này dành cho tất cả mọi 
người quan tâm hoặc liên quan. 
Các y tá chuyên ngành sẽ trả lời 
các câu hỏi của quý vị. 

PallIaPhone’a Ulaşmak IçIn 
Thời khóa biểu  

Pazartesiden  09:00—12:00
Perşembeye  15:00—18:00
Từ thứ hai  
đến thứ năm  
 
Cuma ve tatil   09:00—12:00
öncesi günlerde 14:00—16:00
Thứ sáu và những  
ngày áp lễ nghỉ 
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Palyatif Fribourg/Freiburg, 
palliative-ch’ın Fribourg 
kantonunun şubesidir. evde, 
hastanede veya kurumlarda 
üyeleri, profesyonel kurluşları 
ve faal olan gönüllü insanları 
bir araya getiriyor. Palyatif 
bakımları ve hizmetleri iler-
letmeye ve Fribourg halkına 
tanıtmaya çalışır.

Palliative-Fribourg/Freiburg là 
chi nhánh thuộc bang Fribourg 
của tổ chức palliative-ch, quy 
tụ các cá nhân, các tổ chức 
chuyên nghiệp cũng như tình 
nguyện trong lãnh vực chăm 
sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối 
(tại tư gia, tại bệnh viện hoặc 
tại các cơ sở chuyên biệt), có 
mục đích cho người dân bang 
Fribourg biết đến và hoàn thiện 
việc chăm sóc bệnh nhân giai 
đoạn cuối.

www.palliative-fr.ch
info@palliative-fr.ch
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Desteğiyle 
Với sự tài trợ của 

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

ağır hasta ve/veya iyileştirilemeyen 
hasta kişilere ve yakınlarına palyatif 
tedaviler yardım ve destek sunar.
Trợ giúp  các bệnh nhân mắc bệnh nan 
y hoặc không thể cứu chữa, cũng như 
nâng đỡ các thân nhân của họ.

İyileşme artık olanaksız halde  
olduğunda, palyatif tedaviler son  
ana kadar acıları dindirmeyi ve yaşam 
kalitesini arttırmayı hedefler.
khi không thể  cứu chữa được nữa, các 
chăm sóc giai đoạn cuối nhằm mục đích 
xoa dịu các đau đớn và cải thiện chất 
lượng đời sống cho đến giây phút cuối.

Palyatif bakım birçok uzman ve  
gönüllüler tarafından sağlanabilinir.
được thực hiện bởi các nhân viên 
chuyên nghiệp cũng như tình nguyện.

evde, hastanede ve de 
kurumlarda hizmete sunulur.
được thực hiên tại tư gia, tại bệnh  
viện hoặc tại các cơ sở chuyên biệt.

İnsanların kendi istekleri çerçevesinde 
yaşamlarına son verebilmeleri 
için taahhütte bulunur.
Có mục đích sao cho bệnh nhân từ giã 
cuộc sống đúng theo ý nguyện của mình.


