Toamna de viaŃă - AsociaŃia de îngrijiri paliative şi durere cronică Orientul Mijlociu
Tagus, este o organizatie non-profit cu 150 de membri şi aproximativ 30 de
voluntari şi-a început activitatea în martie 2009.

Fructul este unul din grupuri de cetăŃeni de a construi ceva mai bun, este o
asociaŃie non-profit are drept obiectiv să lucreze cu pacienŃii cu nevoi de îngrijire
paliativă şi / Au durere cronică, urmată de familiile lor şi îngrijitori, precum şi
cooperarea şi colaborarea cu o resuscitare spital paliative Mijlociu Tagus.

IncidenŃă crescută de cancer, SIDA, si bolile degenerative, în lumea de astăzi, mai
mult decât justificată de necesitatea de a pune în aplicare filosofia de îngrijiri
paliative în vieŃile pacienŃilor şi a familiilor lor şi de îngrijire informală.
Toamna de viaŃă menite să contribuie la controlul asupra unei naŃiuni, la sfârşitul
duratei de viaŃă, precum şi familiilor acestora, prin asistarea în grijă de îngrijiri
paliative şi durere cronică, la domiciliu în ambulator, cu scopul de a elimina
simptomele de durere şi disconfort, pentru a îmbunătăŃi calitatea vieŃii acestor
pacienŃi şi a lor familii.

Sprijin pentru familiile de utilizatori, de asemenea ceea ce priveşte orientarea,
sprijin psiho-sociale, spirituale şi emoŃionale în timpul boalei şi suferinŃă, creşterea
gradului de conştientizare de îngrijire paliativă şi durerile cronice, profesioniştii din
domeniul sănătăŃii şi alŃii, de a stabili colaborarea şi cooperarea cu spitalul
reanimaŃional paleativ al Tagus Mijlociu, şi toate acŃiunile care el a proiectat şi
activităŃi ale noastre.

Munca noastră este în întregime de voluntariat prin intermediul echipelor
interdisciplinare de medici, asistenŃi sociali, asistente medicale, mai ales şi cetăŃeni
responsabili, care doresc să facă un pic mai mult decât altele ...
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