Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny
Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o
zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče
je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato
situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované
státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve
spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a
to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.
Pro koho je péče určena?
● Pro umírající pacienty a pacienty v posledním stádiu onemocnění (dospělí i děti), kteří
chtějí i přes těžkou nemoc strávit poslední dny a týdny společně se svými blízkými.
Jak péče vypadá?
● Je nutná přítomnost pečujícího (rodinného příslušníka či osoby blízké) 24 hodin denně.
● Pacienta pravidelně navštěvuje zdravotník, k dispozici je zdravotní pohotovost na
telefonu (24 hodin denně/7 dní v týdnu).
● Zdravotníci zajistí pro pacienta potřebné léky a i zapůjčí pomůcky, které usnadní péči
o nemocného.
● Je možné využít služeb sociálního pracovníka, psychologa, duchovního nebo
dobrovolníků.
● Péče zahrnuje i podporu rodiny po úmrtí pacienta.
Kolik služby stojí?
Zdravotní pojištění získávají osoby prchající před válkou z Ukrajiny zároveň s tzv. vízem
strpění. Zdravotní služby hospiců jsou v rámci zdravotního pojištění zdarma, další služby
související s péčí mohou být zpoplatněny (cca 100 - 400 Kč za den péče). Přesné podmínky
s vámi vždy předem domluví zvolený hospic a budou vždy uvedeny ve smlouvě o péči, na
základě které jsou služby poskytovány.
Kde hledat domácí hospic?
Konkrétní hospic je třeba vyhledat co nejblíže místu vašeho pobytu, aby zdravotníci mohli za
pacientem dojíždět, kdykoliv bude třeba. Pomoci vám může seznam hospiců na
www.mobilnihospice.cz. Nebo můžete napsat e-mail na info@mobilnihospice.cz.

Kontaktujte nás:
Domácí hospic Cesta domů
www.cestadomu.cz
Chcete-li podat žádost o péči, napište na poradna@cestadomu.cz. My se Vám ozveme
zpátky do následujícího pracovního dne.

