
1100  TThheesseenn  zzuurr  „„IInntteeggrraattiioonn““  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee

11..  DDiiee  FFaacchhddiieennssttee  sstteehheenn  --  wwiiee  ddiiee  FFaacchhaauussbbiilldduunngg  --  iimm  DDiieennssttee  ddeess//ddeerr  RReehhaabbiilliittaannddeenn..  VVoonn  eeiinneerr
zzuuvveerrbbeesssseerrnnddeenn  IInnddiieennssttnnaahhmmee  ddeerr  DDiieennssttee  dduurrcchh  ddiiee  AAuussbbiilldduunngg  kkaannnn  kkeeiinnee  RReeddee  sseeiinn..  DDeerr//ddiiee
RReehhaabbiilliittaanndd//iinn  bblleeiibbtt  SSuubbjjeekktt  ddeess  RReehhaabbiilliittaattiioonnsspprroozzeesssseess..

 
22..  GGrruunnddlleeggeenndd  ffüürr  ddiiee  AAkkzzeeppttaannzz  uunndd  EEffffeekkttiivviittäätt  ddeerr  AArrbbeeiitt  ddeerr  FFaacchhddiieennssttmmiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn  iisstt  eeiinn

rreeaalliissttiisscchheerr  PPeerrssoonnaallsscchhllüüsssseell::  MMaaxxiimmaall  11::330000//440000  ((??))  ffüürr  ddeenn  MMeeddiizziinniisscchheenn,,  11::220000//330000  ((??))  ffüürr  ddeenn
PPssyycchhoollooggiisscchheenn  DDiieennsstt,,  11::110000//115500  ((??))  ffüürr  ddiiee  RReehhaa--BBeerraattuunngg  ssoolllltteenn  KKoonnsseennss  sseeiinn//wweerrddeenn..

 
33..  DDiiee  AAuuffggaabbeenn--,,  ZZuussttäännddiiggkkeeiittss--  uunndd  PPrrooffeessssiioonnaalliittäättsspprrooffiillee  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee  ((uunndd  ddeerr  FFaacchhaauussbbiilldduunngg))

mmüüsssseenn  pprrääzziissiieerrtt  uunndd  ((aauucchh  mmiitt  ddeenn  RReehhaabbiilliittaannddeenn//iinnnneenn))  kkoommmmuunniizziieerrtt  wweerrddeenn..
 
44..  DDiiee  AAkkttiivviittäätteenn  ddeerr  bbeetteeiilliiggtteenn  IInnssttaannzzeenn  mmüüsssseenn  aabbggeessttiimmmmtt  wweerrddeenn::  UUnnnnööttiiggee  ÜÜbbeerrsscchhnneeiidduunnggeenn,,

DDooppppeelleerrhheebbuunnggeenn  uunndd  AAkktteennssaacckkggaasssseenn  mmüüsssseenn  iimm  SSiinnnnee  ddeerr  rraattiioonneelllleenn  EEffffeekkttiivviittäättsssstteeiiggeerruunngg  uunndd
ZZeeiitteerrssppaarrnniiss  vveerrhhiinnddeerrtt  wweerrddeenn..  DDeerr  iinntteennssiivvee  AAuussttaauusscchh  vvoonn  IInnffoorrmmaattiioonneenn  ddaarrff  nniicchhtt  dduurrcchh  ddiiee
IInnaannsspprruucchhnnaahhmmee  ddeerr  „„SScchhwweeiiggeeppfflliicchhtt““  kkoonntteerrkkaarriieerrtt  wweerrddeenn..

 
55..  EEss  mmuußß  eeiinnee  AAnnnnäähheerruunngg  vvoonn  FFaacchhddiieennsstteenn  uunndd  FFaacchhaauussbbiilldduunngg  iinn  eeiinneemm  ggeemmeeiinnssaammeenn  ggaannzzhheeiittlliicchheenn  uunndd

aakkttuuaalliissiieerrtteenn  VVeerrssttäännddnniiss  vvoonn  RReehhaabbiilliittaattiioonn  uunndd  AAuussbbiilldduunngg  aannggeessttrreebbtt  wweerrddeenn::  FFiinnaalleess  VVeerrssttäännddnniiss
eeiinneerrsseeiittss  uunndd  ppeerrssoonnaalleess  VVeerrssttäännddnniiss  aannddeerreerrsseeiittss  kkoommmmeenn  iinn  ddeerr  RReeoorrggaanniissaattiioonn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  aallss
hhaannddlluunnggssoorriieennttiieerrtteemm  LLeehhrr--//LLeerrnnpprroozzeeßß  aauuff  ddeerr  EEbbeennee  ddeerr  LLeerrnn--  uunndd  AAuussbbiilldduunnggsszziieellee  ((ffaacchhlliicchhee,,  ssoozziiaallee
uunndd  ppeerrssoonnaallee  KKoommppeetteennzzeenn))  zzuu  eeiinneerr  iinntteeggrriieerreennddeenn  SSyynntthheessee..

 
66..  NNiicchhtt  ssoo  vviieell  KKoommmmuunniizziieerreenn  wwiiee  mmöögglliicchh  zzwwiisscchheenn  ddeenn  MMiittaarrbbeeiitteerrnn//iinnnneenn  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee  uunndd  ddeerr

FFaacchhaauussbbiilldduunngg,,  ssoonnddeerrnn  ssoo  vviieell  wwiiee  nnööttiigg,,  mmuußß  ddiiee  DDeevviissee  sseeiinn..  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  uunndd  IInntteerraakkttiioonn  ddüürrffeenn
nniicchhtt  zzuullaasstteenn  ddeerr  BBeesscchhääffttiigguunngg  mmiitt  uunndd  ddeerr  ZZeeiitt  ffüürr  ddiiee  RReehhaabbiilliittaannddeenn//iinnnneenn  ggeehheenn..  DDeerr//ddiiee  RReehhaabbiilliittaanndd//iinn
bblleeiibbtt  SSuubbjjeekktt  ddeess  RReehhaabbiilliittaattiioonnsspprroozzeesssseess  uunndd  ssoollll  nniicchhtt  zzuumm  „„aabbhhäännggiiggeenn  OOppffeerr““  ddeerr  DDiieennssttee  ooddeerr  ggaarr  zzuumm
„„SSttöörrffaakkttoorr““  ffüürr  ddiiee  kkoolllleeggiiaallee  KKooooppeerraattiioonn  wweerrddeenn..

 
77..  DDeerr//ddiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr//iinn  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee  uunntteerrssttüüttzztt  aallllee  RReehhaabbiilliittaannddeenn//iinnnneenn  bbeeiimm  EErrrreeiicchheenn  ssoozziiaalleerr  uunndd

ppeerrssoonnaalleerr  LLeerrnnzziieellee  iinn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg::  EErr//ssiiee  wwiirrdd  nniicchhtt  bbeeii  BBeeddaarrff  aauuffggeessuucchhtt,,  ssoonnddeerrnn  eerr//ssiiee  iisstt  iinn  ddeerr
AAuussbbiilldduunnggssggrruuppppee  aakkttiivv  pprräässeenntt..  EErr//ssiiee  wwiiddmmeett  ssiicchh  aauußßeerrddeemm  ddeenn  bbeessoonnddeerrss  sscchhwwiieerriiggeenn  FFäälllleenn  iinn
aabbggeessttiimmmmtteenn  uunndd  kkooooppeerraattiivveenn  EEiinnzzeellaakkttiioonneenn..

 
88..  DDeerr//ddiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr//iinn  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee  uunntteerrssttüüttzztt  ddiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn  iinn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  uunndd  iinn  ddeenn  aannddeerreenn

FFaacchhddiieennsstteenn::  EErr//ssiiee  iisstt  iinn  BBeesspprreecchhuunnggeenn,,  KKoonnffeerreennzzeenn,,  WWoocchheennppllaannuunnggeenn,,  FFaallllbbeesspprreecchhuunnggeenn  eettcc..
aannwweesseenndd  uunndd  sstteehhtt  ffüürr  ggrruunnddssäättzzlliicchhee  uunndd  kkoonnzzeeppttiioonneellllee  AArrbbeeiitteenn  ((eettwwaa  iinn  QQuuaalliittäättsszziirrkkeellnn))  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..

 
99..  DDiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee,,  iinnssbbeessoonnddeerree  ddiiee  PPssyycchhoollooggeenn//iinnnneenn  uunndd  SSoozziiaallppääddaaggooggeenn//iinnnneenn,,

ssoorrggeenn  ffüürr  eeiinnee  zzuunneehhmmeennddee  PPrrooffeessssiioonnaalliissiieerruunngg  uunndd  ddaammiitt  EErrggeebbnniissoorriieennttiieerruunngg  ddeess  kkoommmmuunniikkaattiivveenn
VVeerrhhaalltteennss  uunndd  ddeess  BBeesspprreecchhuunnggsswweesseennss::  DDiiee  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  BBeettrreeuuuunnggss--  uunndd  BBeerraattuunnggssaannggeebboottss,,  ddiiee
kkoonnsseeqquueennttee  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeerr  iinnddiivviidduueelllleenn  FFaallllbbeegglleeiittuunngg  wwäähhrreenndd  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn,,  ddiiee  eeffffiizziieennttee
GGeessttaallttuunngg  vvoonn  KKoonnffeerreennzzeenn  uunndd  BBeesspprreecchhuunnggeenn  ssiinndd  SScchhwweerrppuunnkkttee  ddiieesseerr  AAkkttiivviittäätteenn..  HHiieerrbbeeii  bbrriinnggeenn  ddiiee
MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn  iihhrr  ssppeezziieelllleess  „„KKnnooww--hhooww““  iinn  ddeenn  AArrbbeeiittsspprroozzeeßß  eeiinn,,  ooddeerr  ssiiee  mmüüsssseenn  eennttsspprreecchheenndd
ffoorrttggeebbiillddeett  wweerrddeenn..

 
1100..  EEss  bbiieetteett  ssiicchh  aann,,  --  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  sskkiizzzziieerrtteenn  KKooooppeerraattiioonn  --  ddiiee  IInnssttaannzz  ddeess//ddeerr  RReehhaa--BBeerraatteerrss//iinn  mmiitt  ddeerr

rreehhaabbiilliittaattiioonnssbbeezzooggeenneenn  KKoooorrddiinnaattiioonn  ddeerr  AAkkttiivviittäätteenn  ddeerr  FFaacchhaauussbbiilldduunngg  uunndd  ddeerr  FFaacchhddiieennssttee  zzuu  bbeettrraauueenn..
GGeemmeeiinnssaammee  ZZiieellsseettzzuunngg  uunndd  ggeemmeeiinnssaammee  AAkkttiivviittäätteenn  sseettzzeenn  iinnhhaallttlliicchhee,,  öörrttlliicchh//rrääuummlliicchhee  uunndd  ppeerrssoonneellllee
IInntteeggrraattiioonn  iinn  RReehhaa--TTeeaamm  sseellbbssttvveerrssttäännddlliicchh  vvoorraauuss..

DDiieessee  vvoorrllääuuffiiggeenn  TThheesseenn  ssoolllleenn  aallss  GGrruunnddllaaggee  ddiieenneenn  uunndd  zzuurr  DDiisskkuussssiioonn  ddeerr  PPrroobblleemmaattiikk  aannrreeggeenn!!

HH..  AArreettzz


