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ARCHE IntensivKinder GmbH
Bergstr. 36 
72127 Kusterdingen (bei Tübingen)
www.arche-intensivkinder.de

Маєте запитання? Ми раді допомогти Вам!

Christiane Miarka-Mauthe
Керівник педіатричної групи
Спеціалізована медична дитяча сестра
для позалікарняної дитячої інтенсивної терапії
Тел.: 0170 2188101
Електронна пошта: 
christiane.mauthe@arche-intensivkinder.de Компетентний центр для

позалікарняної
дитячої інтенсивної терапії 

Наші підопічні
Наші три відділення пропонують широкий спектр 
можливостей дитячої інтенсивної терапії.
• Кенгу - інтенсивна терапія:
    Компетентний супровід після госпіталізації  
    немовлят та дітей раннього віку з особливо 
    складними захворюваннями.
• Айхгорн - довгостроковий догляд: 
    Люблячий дім для дітей, які живуть в ARCHE 
    довший період часу.
• Bambinchen - відділення інтенсивної терапії 

матері та дитини: 
    Кімнати, придатні як для проживання, так і для 
    підтримки в кінці життя.

Критерії прийому
• Недоношені та новонароджені діти, діти грудного 

віку та діти до 6 років
• Трахеостома з вентиляцією або без вентиляції
• Високий потік, CPAP/C-потік і терапія О2
• Інтенсивна терапія та паліативна допомога без 

ШВЛ за домовленістю

Медичне обслуговування
Практично всі обстеження та лікування можна 
проводити безпосередньо в АРХІ в палаті. Це 
означає, що можна уникнути тривалих поїздок до 
педіатра/клініки. Завдяки цій унікальній пропозиції 
Ваша дитина і Ви отримуєте набагато менше стресу.

Навіть найменша зміна, наприклад, інфекція, може 
бути відразу встановлена і негайно вилікована.

В ARCHE для вашої дитини працює компетентна 
команда лікарів.

• Амбулаторно-поліклінічне відділення з власною 
педіатричною бригадою

• Співпраця з лікарем-трансфузіологом та 
анестезіологічна практика 

• Лікарі-консультанти з усіх дисциплін, наприклад, 
офтальмолог, дитячий кардіолог

Терапевтична пропозиція
• Фізіотерапія, особливо за Бобатом і Войтою 

в т.ч. постачання лікарських засобів
• Логопедична терапія, особливо за методикою 

Castillo Morales®.
• Ерготерапія
• Музична терапія
• Дитячий масаж



Голоси батьків

Ви, напевно, вже багато тижнів переживаєте за 
життя своєї дитини, виснажені і, напевно, хочете 
тільки одного: швидше опинитися вдома, у звичній 
обстановці разом з дитиною, навіть якщо вона ще 
довго буде потребувати інтенсивної терапії. 
ARCHE IntensivKinder є чудовим доповненням 
після відділення інтенсивної терапії для маленьких 
пацієнтів від недоношених дітей до дітей, які все ще 
потребують високого потоку / CPAP / вентиляції, 
живуть з трахеостомою, потребують кисню через 
окуляри або іншим чином потребують педіатричної 
інтенсивної терапії, і для яких виписка все ще є 
головною перешкодою з різних причин. Ми бачимо 
вашу дитину цілісно.
Серед іншого, ARCHE сприяє плавному переходу 
з дитячої поліклініки додому. Ви, як батьки, крок 
за кроком будете ознайомлені з медичним та 
сестринським доглядом за вашою дитиною, 
отримаєте безпеку та зможете знову дихати вільно. 
В результаті Ваша дитина стабілізується і зможе 
краще розвиватися. Ми також готові допомогти вам 
і вашій дитині на паліативній стадії. У разі потреби 
вам надаються дві батьківські квартири.
Ваші побоювання щодо тривалої подорожі до 
нас зрозумілі. Однак, більша відстань до нас не 
повинна бути перешкодою для того, щоб приїхати 
до нас. Адже ми, як національний унікальний 
центр компетенції з дитячої інтенсивної терапії, 
відповідаємо своєму девізу: „Високі технології та 
любов“. Переконайтеся самі - ми знайдемо для 
вас час, покажемо палати і відповімо на всі ваші 
запитання безпосередньо на місці або, звичайно ж, 
по телефону. Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, відвідайте нашу домашню сторінку.

З повагою, педіатрична команда АРХИ

      Сім‘я М.
Леоні - боєць, якого нам дозволили 
супроводжувати

„ARCHE стала благословенням для нашої доньки. 
Вона потрапила туди як паліативна реанімаційна 
дитина. Лікарі давали їй 2-3 тижні. ARCHE спільно 
з SAPPV-TEAM дитячої лікарні в Тюбінгені вдалося 
стабілізувати стан нашої доньки та налагодити 
певну якість життя. Вона прожила ще 10 місяців, і 
ми отримали нескінченно дорогоцінний час з нею, 
який був таким цінним. Ми завжди 
будемо вдячні ARCHE за це“.

Шановні батьки,

     Сім‘я W.
Емілі - така щаслива дівчинка з такою кількістю 
перешкод

„За цей час АРКА стала для нас з Емілі рідною 
домівкою. Емілія була дуже хвора. Завдяки 
чудовому медичному обладнанню та професійній 
команді, в ARCHE стало можливим 
майже щотижневе введення 
тромбоцитів. Ми завжди 
були впевнені, коли не 
могли бути поруч, що наша 
донька отримає найкращу 
медичну допомогу та 
всебічну турботу з любов‘ю. 
Ми були дуже вдячні, що 
є такий чудовий заклад, як 
ARCHE“.

      Сім‘я S. 
Овен - після відходу він зачарував вас своєю 
натурою

„ARCHE Інтенсивні діти? Так далеко від рідної 
домівки? Спочатку немислимо, але для 
нашого маленького синочка, який народився 
вкрай недоношеним, це був єдиний шанс. У 
дитячій реанімації його не могли відлучити від 
заспокійливих препаратів, оскільки це було 
гостре відділення, він не міг цього зробити. 
Коли я побачила, як він вперше в АРХІ свідомо 
посміхається без заспокійливих, моє серце 
тьохнуло. Успішно розпочато перші спроби 
відлучення від грудей. Сьогодні він вдома, в тому 
числі завдяки великій і професійній підготовці, і 
ми щасливі, що пройшли цей шлях разом з ним. 
Ми ні секунди не шкодуємо, що обрали ARCHE, 
незважаючи на велику відстань від дому“.


