Poslání
Domácí hospicová péče nabízí zdravotní péči,
lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce
nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného
v domácím prostředí.
Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho
rodiny. Služba v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí
všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.
Cílem je umožnit nemocným v závěrečné fázi
života být v kruhu svých blízkých a ve svém domácím prostředí. Důležitá je rovněž péče o rodinu nemocného, neboť
poslední dny a týdny
života jejich blízkého
jsou namáhavé fyzicky i psychicky.

• profesionální ošetřovatelská péče
• pomoc při odstranění či tlumení bolesti a tišení
dalších doprovodných příznaků konečných stadií
života
• péče o správnou výživu a hydrataci nemocného
• zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného
člověka
• pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná
péče doma
• zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• podpora rodině, která se rozhodne pečovat o svého blízkého doma
• informace o podmínkách a okolnostech péče
o nemocné v konečné fázi života
• zajištění psychologické podpory a duchovních
potřeb pro těžce nemocného či jeho rodinu
• po úmrtí nemocného pomoc při zajištění pietního odvozu těla
• konkrétní pomoc v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální
oblasti
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Domácí hospicová péče
Kontakt na vrchní sestru:

Výchozím předpokladem pro poskytování Domácí hospicové
péče je ochota rodiny pečovat o nemocného. Hospicová péče je
pouze pomocí a podporou.
Domácí hospicovou péči ordinuje lékař - specialista a následně ji přebírá praktický lékař nemocného. Tito lékaři spolupracují s lékařem v domácím hospicovém týmu.
Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta dle indikace lékaře v délce max. 3 x 1 hodina denně (s výjimkou
revizního lékaře příslušné pojišťovny i delší dobu). Úhrada za léky a
péče praktického lékaře podléhá platným regulačním poplatkům.
Zapůjčení ošetřovatelských pomůcek je za denní paušál dle
typu pomůcky.
Pečovatelské úkony nutné pro pobyt nemocného doma jsou
hrazeny dle platných sazebníků pečovatelské služby.
Sociální, právní, psychologická a duchovní pomoc je bezplatná.

Studentská 4 (Poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 041, 566 690 231
mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz
http://www.zdar.caritas.cz
Kontakt na sociální pracovnici:

Strojírenská 4
591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 739 389 244
e-mail: dhp.zdar@caritas.cz
http://www.zdar.caritas.cz

Ostatní zař ízení
Charitní ošetřovatelská služba
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 041, 566 690 231; mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz

Vážení přátelé,
dovolte, abychom vám byli průvodci
na neznámé cestě.
Život každého člověka neodvratně dospěje ke svému závěru. Většinou konec
přichází s počtem let, někdy zasáhne
těžká nemoc. Pokud přes veškerou snahu medicíny nemoc postupuje a zbývá
jen krátký čas ke smrti, je dobré, aby
nemocný nebyl sám. V našem prostředí
stále přetrvává častý názor, že těžce
nemocný, případně umírající člověk
potřebuje především odbornou lékařskou péči, která je nejlépe zajistitelná
v nemocničním prostředí. Nemocný
a umírající člověk potřebuje vedle tlumení bolesti a dalších nepříjemných
příznaků nemoci hlavně své blízké
a pocit sounáležitosti. Potřebuje jistotu, že není na obtíž a možnost narovnat to, co se v životě pokřivilo.
Můžeme Vám pomoci zvládnout poslední kousek společné cesty tak,
abyste nebyli ve strachu z bolesti své
nebo bolesti svých blízkých. Ošetřující
rodině můžeme být průvodci a pomocníky ve chvílích strachu a nejistoty.
Pro nás všechny mohou být poslední dny a týdny života chvílemi, které
naplníme vzájemností, odpuštěním,
smířením a završením celoživotního
snažení…

vcela

Charitní pečovatelská služba
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
centrum
aktivizaþních
tel.:
566 551 766, 566 552 437; mob.: 777 155 374
služeb e-mail:
pro seniory
chps.bystrice@caritas.cz

vcela

centrum
aktivizaþních
643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
služeb Hornická
pro seniory

vcela

centrum
aktivizaþních
pokojného života Nížkov
služeb Domov
pro seniory

Včela – centrum aktivizačních programů pro seniory
tel.: 566 551 766; mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@caritas.cz

Nížkov 37, 592 12 Nížkov
tel.: 566 675 321, 566 626 041; mob.: 777 755 438
e-mail: dpz.nizkov@caritas.cz
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu
duševního zdraví
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319; mob.: 777 755 469
e-mail: klubv9.zdar@caritas.cz
Nesa – denní stacionář
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 884; mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@caritas.cz
Ponorka – centrum prevence
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 523 975; mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka.zdar@caritas.cz
Nadosah – centrum prevence
Masarykovo nám. 299,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 128; mob.: 777 755 437
e-mail: nadosah.bystrice@caritas.cz
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 732 126 905
e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz
Kambala - dobrovolnické centrum
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444
e-mail: dc.zdar@caritas.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 040, fax: 566 631 643
e-mail: zdar@caritas.cz,
web: http://www.zdar.caritas.cz
IC: 44 99 02 60
bank. spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 110889787/0300

Diecézní charit a Brno - Oblastní charit a Žďár nad Sázavou

Domácí
hospicová péče

