Vážení a milí dárci, v poličském regionu Tříkrálovým darem
přispíváte na
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE SV. MICHAELA
OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.
"Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont.
Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme." (R.W. Raymond)
Co je Domácí hospic?
Domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližším.
Péče je určena těžce nemocným lidem po vyčerpání všech možnsostí léčby jejich nemoci; taktéž pečujícím rodinám a blízkým
nemocného.
Poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest, další tělesná a duševní strádání a zachovat pacientovu
důstojnost; smrt ničím neuspišuje ani neoddaluje.
Nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také duchovního.
Nabízí poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti.
Odborná péče je poskytována formou návštěvní a telefonní služby 24 hodin denně dle ordinace lékaře a potřeb nemocného.
Součástí hospicové péče je také zapůjčení zdravotních pomůcek.

Jak o péči požádat?
V případě, že máte o službu Domácího hospice sv. Michaela zájem, obracejte se prosím telefonicky na vrchní sestru Želmíru
Plecháčkovou: +420 731 598 817.

Pokud budete mít zájem o více informací ke službě Domácího hospice, volejte prosím Mgr. Jitku

Kosíkovou: +420 731 598 819 (toto telefonní číslo bude aktivní od 1. ledna 2021).

Jaké jsou podmínky přijetí?
Je třeba svobodné rozhodnutí nemocného a jeho blízkých zůstat v domácím prostředí a souhlas s poskytováním paliativní péče.
Ze strany rodiny nebo blízkých osob je třeba zajistit přítomnost a péči u nemocného 24 hodin denně, péčí se rozumí, že nemocný
nezůstane sám.

Naše současné kapacity jsou nyní v zajišťování služby Domácího hopsice sv. Michaela limitované. Již delší čas
však vnímáme velkou potřebnost a narůstající zájem o poskytování této služby. Rádi bychom proto od roku 2021
dosáhli na možnost tuto službu personálně posílit a územně rozšířit.

Domácí hospicovou péči poskytujeme v obcích: Borová, Březiny, Bystré, Jedlová, Kamenec u Poličky,
Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Rohozná, Sádek,
Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl, Telecí. Od roku 2021 bychom rádi působnost této služby rozšířili o
obce Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín,
Vítějeves.
Domácí hospicová péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, z finančních příspěvků a darů jednotlivců, firem a obcí.
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