
ПЛАН 
ОНКОЛОГІЧНОГО 
ДОГЛЯДУ ВДОМА

У ВАС ВДОМА
Догляд у тісній співпраці з онкологічним 
відділенням HUG (Кантональна лікарня 
Женеви) та Женевською медичною  
та соціальною мережею

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОНКОЛОГІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Якісні послуги, адаптовані до Ваших потреб 
на різних стадіях захворювання

ОНКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
Міжпрофесійна команда,  
що спеціалізується на онкології

За допомогою плану онкологічного догляду вдома команда EISO пропонує 
одночасно комплексну та спеціалізовану допомогу, яка доповнює 
догляд у відділенні онкології HUG, пропонує всі послуги, максимально 
адаптовані до Ваших потреб і побажань,         догляд медсестри, допомога в 
повсякденному житті, адаптація Вашого будинку, планування харчування, 
соціальна підтримка. Кожне втручання узгоджується з ведучим лікарем 
HUG та працівниками мережі догляду.

Міжпрофесійна команда з imad, 
спеціалізована на онкології (EISO), 
супроводжуватиме Вас удома.

ВИ ЛІКУЄТЕСЬ  
ВІД РАКУ В HUG ?
Вам потрібна комплексна, 
додаткова підтримка, 
адаптована до Ваших потреб ?

ПОВНА  
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У кожному випадку 
втручання співробітники 
та співробітниці 
imad зобов’язуються 
дотримуватись 
професійної таємниці.

ВІДПОВІДАЛЬНА КОМАНДА

Ця команда складається зі спеціалізованих медсестер, помічників з 
догляду та охорони громадського здоров’я, а також домашніх помічників, 
які діють у міжпрофесійній співпраці з       ерготерапевтами, дієтологами 
та соціальними працівниками з досвідом в онкології. Команда швидко 
втручається, пропонуючи скоординовану підтримку, специфічні послуги, 
даючи індивідуальні поради, 7 днів на тиждень, декілька разів на день, 
якщо це необхідно.

ЗАДІЯНА МЕРЕЖА

EISO гарантує оптимальну безперервність лікування завдяки посиленій 
співпраці між       imad, онкологічним відділенням HUG, ведучим лікарем, 
близькими, що допомагають, і учасниками Женевської медичної та 
соціальної мережі (Женевська ліга боротьби з раком, Центр OTIUM, Resi-
liam, As’trame, Proximos, сусідні аптеки тощо).
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ДЛЯ БІЛЬШ 
ДЕТАЛЬНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

Ознайомтеся  
із свідченням  
спеціалізованої  
медсестри щодо  
цього догляду.

НАШІ  
ПАРТНЕРИ

За пiдтримки

КОРИСНА  
ІНФОРМАЦІЯ

Послуги призначені для будь-якої дорослої людини, хворої 
на рак, яка проходить лікування в HUG і проживає в кантоні 
Женева.

Онкологічне відділення HUG надсилає запит на послуги по 
догляду до imad на основі спільно визначених критеріїв.

imad зв’язується з Вами, щоб домовитися про зустріч удома. 
Під час цієї зустрічі ведуча медсестра проводить загальну 
оцінку Вашої ситуації та пропонує Вам індивідуальну 
підтримку. Вона стає головним співрозмовником для Вас, 
Ваших близьких та ведучого лікаря протягом усього курсу 
лікування.
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КОНТАКТНІ ДАНІ

Міжпрофесійна команда,  
спеціалізована на онкології (EISO)
PGE_EISO@imad-ge.ch

022 420 22 60

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ 7 
ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ
022 420 20 00

Кожного дня упродовж року,  
24 години на добу професіонали 
imad надають допомогу слабким 
і вразливим людям у їхньому 
помешканні.


