Marien-Hospital hastanesinin
geçmişi ve şimdiki hali

,,pro homine” Hıristiyan hastanelerin çok
eskiden beri var olan şu maksadı taşır:
İnsana yardım etmek.
Şu an misafiri olduğunuz Marien-Hospital
150 sene önce Hıristiyanlar tarafından
kurulmuştur. Adını Hz. İsa’nın annesi Hz.
Meryem’den alır. Hastanemiz kuruluş
yıllarında olduğu gibi günümüzde de
Katolik kilisesinden desteklenen Hıristiyan
bir müessesesidir.
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Marien-Hospital pro homine Holding’in
bir parçasıdır. Bu isim Latincedir ve
,,insanlık için ” anlamına gelmektedir. Holding 2003 yılında kurulmuştur.
Şu an 2700’den fazla personeli vardır.
Holding ´e ait olan Marien Hospital
haricinde, başka sağlık müesseseleri de bulunmaktadır. Bunlar Emmerich/Rees’teki St. Willibrord-Spital ve
Niederrhein’daki rehabilitasyon merkezine ek olarak yaşlıların bakım ve
sağlığı ile ilgilenen dokuz müesseseden
oluşmaktadır.

Müslüman hastalar
için bilgiler

Saygı değer hastamız,
Hıristiyan- Katolik bir hastane olan
Marien-Hospital hastanesine hoş
geldiniz. Bazı şeyler sizlere yabancı
ve alışılmadık gelebilir. Bundan dolayı
hastanemizde ikametinizi daha kolay
ve rahat geçirebilmeniz için bir kaç
hususa kısa olarak değinmek istiyoruz. Sizlere yeniden hoş geldiniz
diyor, hastanemizdeki güzel ve rahat
ortamın yanı sıra etkili tıbbi yardım
ve bakım hizmetini de almanızı arzuluyoruz. Çalışanlarımız arasında
güvenebileceğiniz Müslüman bay ve
bayanlar mevcuttur.
Eğer Almanca dilini anlamada
veya konuşmada zorlanıyorsanız,
Almancayı iyi bilen ve güvendiğiniz
birisini tercüman olarak yanınızda
getirebilirsiniz. Böyle birisini tanımıyorsanız dilinizi konuşan
tıp ve bakım alanında çalışan
meslektaşlarımızın sizlere yardımcı
olmasını sağlayabiliriz.
A1. koğuşta bir Hıristiyan ibadet
yeri. Burada ve her hasta odasında
bir haç asılı bulunmaktadır. Biz bu
şekilde Hz. İsa’nın çekmiş olduğu acı

ve elemleri hatırlıyoruz. İnancımıza göre
Allah (C.C.) Hz. İsa’yı bu elem ve ölümden
kurtarmıştır. Bundan dolayı Hıristiyanlar
için haç hastalık, acı ve zor günlerde umut
için çok değerli bir işarettir.
Kuran farklı dinlerin ortak bir kökene sahip
olduğu ve karşılıklı hoşgörü konularına
değinir. Ankebut suresinin 46. Ayetinde
şöyle buyrulur: “Bize indirilene de, size
indirilene de inandık; bizim İlahımız da,
sizin İlahınız da birdir, biz O’na teslim
olmuşuzdur.“
Biz sizlere hastanemizde dininizin vecibelerini yerine getirebilme hususunda
yardımcı olmak istiyoruz. Sağlık durumunuza ve terapinize etki yapmadığı müddetçe İslam dinin yemek ve oruç ile ilgili
vecibelerini yerine getirebilirsiniz. Tabii ki
bu hususta en isabetli kararı verebilecek
kişiler doktorunuz ve bakım personelidir.
Hastanın yanında aile ve dostlarının destek olarak bulunmasının kültürünüzde
çok önemli bir yeri olduğunun farkındayız.
Kendi ve odayı paylaştığınız diğer
hastaların sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hasta odasındaki misafir
sayısını iki veya üçle sınırlı tutmanızı rica
ediyoruz. Bu konuda sadece sizlerin değil,
bütün hastalarımızın duyarlı olmasını arzuluyoruz.

Muayene esnasında veya önemli
görüşmelerde güvendiğiniz birisinin destek için yanınızda bulunması tedavi eden
doktora danışıldıktan sonra mümkündür.
Hastalığınızın ağırlaştığı veya ölümle
mücadele ettiğiniz dönemlerde sizinle
yakından ilgilenmek istiyoruz. Bu dönemlerde eğer arzu ederseniz bakım personeline rica ederek bir hoca ile bağlantı
kurabilirsiniz.
Bu dönemlerde hastanede bulunan Hıristiyan papazlarımızın dinsel
yardımından da istifade edebilirsiniz.
Hastalarımızdan birisi vefat edecek olursa,
cenaze yıkama işlemlerini belirlenmiş odalarda dininizin vecibelerine uygun şekilde
yapabilirsiniz. Ölümün gerçekleştiği
ilk saatlerde aile fertlerinin ve yakın
dostlarının ölen kişiden veda etmesi için,
cenazeyi veda odasında bulunduruyoruz. Bakım personelimiz size bu konuda
yardımcı olacaktır.
Her konudaki sorularınızı bulunduğunuz
bölümdeki görevli çalışanlarımız imkanlar
dahilinde cevaplayacaktır.
En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız
temennisi ile Marien-Hospital çalışanları.

