
Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale

Care, support and advice 
for you and your family

How we can help 
Our hospice is located by the sea, with 
wonderful views overlooking the Bristol 
Channel. We provide a peaceful and welcoming 
environment for you and your family to come 
in for:

•  expert care and advice on how to manage 
difficulties such as pain or tiredness

•  aromatherapy and other therapies to 
improve your wellbeing

•  advice on benefits and other  
support services  

• emotional support services

All our services are provided free to our 
patients and their families. 

We’re here to meet your
individual needs… 

If you have any specific needs, we will try our best to 
cater to them – just let us know. We can provide: 

•  home visits if you are not able to come into  
our hospice

• access to interpreters 

•  food prepared according to your cultural and 
religious needs  

• a quiet room for you to use for reflection or to pray

• flexible visiting for families and friends 

To find out more, please drop by our hospice, ask your 
GP or contact us.

Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale
Bridgeman Road
Penarth  CF64 3YR

Phone:  029 2042 6000 and ask for the community 
nursing team 

Email: cardiff.hospice@mariecurie.org.uk

mariecurie.org.uk/cardiff 
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Our hospice can help you improve your quality of life if  
you are seriously ill with cancer, heart failure, kidney failure  
or other illnesses. All our services are free of charge. 



دار ماري كيوري للرعاية، كارديف آند ذا فايل

نقدم جميع خدماتنا بالمجان   
للمرضى وعائالتهم. 

ما يجعلنا قادرين على مساعدتكم 

دارنــا قــادرة علــى مســاعدتكم لتحســين نمــط حياتكــم إذا كنتــم 
تعانــون مــن أمــراض عضــال، مــن قبيــل الســرطان أو أمــراض القلــب أو 
الفشــل الكلــوي، أو غيــر ذلــك مــن األمــراض. وجميــع خدماتنــا مجانيــة. 

تقــع دار الرعايــة علــى البحــر، مــع إطاللــة رائعــة علــى قنــاة 
بريســتول. ونوفــر لكــم ولعائالتكــم أجــواء هادئــة دافئــة ودودة، 

إضافــة إلــى مــا يلــي: 

• رعايــة ومشــورة الخبــراء بشــؤون مواجهــة الصعوبــات مثــل 
اآلالم واإلجهــاد.

• العــالج بالزيــوت العطريــة وأنــواع أخــرى مــن العالجــات التــي 
تســهم فــي رفاهتكــم.

• تقديــم المشــورة فــي مــا يتعلــق بالمزايــا المســتحقة وبقيــة 
خدمــات المســاندة.

• خدمات المساندة العاطفية

إذا كانــت لديكــم احتياجــات معينــة، فســوف نعمــل علــى 
تلبيتهــا علــى أفضــل وجــه - وكل مــا عليكــم هــو أن تصارحونــا 

بهــا. وبمقدورنــا أن نقــدم مــا يلــي: 

• زيــارات منزليــة فــي حــال عــدم مقدرتكــم علــى القــدوم إلــى 
دار الرعايــة.

• توفير خدمة المترجم الفوري.
• تحضير الوجبات التي تتالءم وتقاليدكم الثقافية والدينية.

• توفير غرفة هادئة تتيح لكم التأمل الهادئ أو أداء الصلوات.
• توفيق مواعيد زيارات العائلة واألصدقاء حسب رغباتكم.

لتعرفــوا المزيــد مــن المعلومــات، يرجــى التفضــل بزيــارة دار 
الرعايــة، أو ســؤال الطبيــب المعالــج أو االتصــال بنــا:

دار ماري كيوري للرعاية، كارديف آند ذا فايل
بريدجمان رود  

بنارث  

اتصل على هاتف رقم: 029-2042-6000 
واسأل عن فريق التمريض

البريد اإللكتروني: 
cardiff.hospice@mariecurie.org.uk

الرعاية والمساندة والمشورة 
لك ولعائلتك 

نحن هنا لنلبي لكم جميع احتياجتكم...

Charity reg no. 207994 (England & Wales), SC038731 (Scotland)  A539a Arabic

CF64 3YR


