De medewerkers
Alle medewerkers van de Palliatieve Unit zijn
gespecialiseerd in palliatieve zorg. Het ervaren
team bestaat uit verzorgenden, verpleeg
kundigen, een arts, een geestelijk verzorger,
een maatschappelijk werker en een
psycholoog. Zij leveren een totaal zorgpakket
dat veel verder gaat dan pijnbestrijding en
lichamelijke verzorging. Zij kunnen de cliënten
– en zonodig ook hun familie – emotioneel en
psychisch ondersteunen. Want het gaat immers
niet om genezing, maar om welbevinden.
Familie en vrienden
Er zijn geen vaste bezoektijden. De cliënt
bepaalt zelf wanneer hij of zij mensen
ontvangt. Familie en vrienden kunnen – als
ze dat willen - een rol spelen in de verzorging
en begeleiding van de cliënt. Samen vormen
cliënten, medewerkers en bezoekers en hechte
groep; als een familie.
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Informatie
en advies

Palliatieve Unit
Leo Polak

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten wat
de Palliatieve Unit van Leo Polak voor u kan
betekenen? Neem dan contact op met het
woonzorg- en revalidatiecentrum Leo Polak,
telefoonnummer (020)- 756 25 00 of bel het
gratis nummer: 0800 - 366 84 79
Kijk ook eens op www.amstelring.nl

Adres
Palliatieve Unit Leo Polak
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam
T (020) 756 25 00

Gastvrije en vredige
omgeving voor
ongeneeslijk zieken
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Warmte en rust
Soms leidt behandeling van
een ernstige ziekte niet meer
tot genezing. De patiënt is
dan ongeneeslijk ziek. In het
ziekenhuis kan men weinig voor
hem doen en thuis ontbreken
soms de mogelijkheden voor
intensieve zorg en begeleiding.
Voor deze groep ongeneeslijk
zieke patiënten is een speciale
vorm van zorg ontwikkeld:
palliatieve zorg
Deze zorg is gericht op een
zo hoog mogelijke kwaliteit
van leven in deze fase. Een
ongeneeslijk zieke moet zich thuis
en geborgen voelen, warmte en
rust ervaren en – waar mogelijk –
vrij zijn van pijn en andere
ongemakken. Ook als het
afscheid dichterbij komt.

Wat is een Palliatieve Unit?
Een Palliatieve Unit is een zelfstandige afdeling
van locatie Leo Polak. Elke cliënt heeft een eigen
kamer, die hij of zij kan inrichten met eigen
spullen, om zich er thuis te voelen. De kamer
heeft een douche en toilet of de cliënt deelt dit
met de naastgelegen kamer.
Cliënten bepalen grotendeels zelf hoe hun leven
eruit ziet. Bijvoorbeeld hoe laat zij opstaan, hoe
zij hun dag indelen.

Een huis met extra’s
Medewerkers van de Palliatieve unit Leo Polak
stellen zoveel mogelijk in het werk om zoveel
mogelijk de thuissituatie te benaderen. Maar
er is meer: naast de zorg en huiselijkheid
kunnen de cliënten gebruik maken van allerlei
aanvullende diensten in de zorgcentra, zoals de
kapper, pedicure, fysiotherapie, ergotherapie,
diëtiste en het winkeltje.

