Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні
Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах
пацієнтам. Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри.
Частиною турботи є також психологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у
вирішенні практичних питань. Послуги мобільного хоспісу входять до складу
гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджає за місцем проживання
пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щоб пацієнт міг гідно
померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншому короткостроковому
чи тимчасовому житлі.
Для кого призначений догляд?
● Для вмираючих пацієнтів та пацієнтів на останніх стадіях захворювання (для
дорослих та дітей), які хочуть провести останні дні та тижні разом зі своїми
близькими, незважаючи на тяжку хворобу.
Як виглядає турбота?
● Цілодобова присутність опікуна (члена сім'ї або близької особи) 24 години на
добу.
● Пацієнта регулярно відвідує медичний працівник, а також є черговий лікар
швидкої медичної допомоги (24 години на добу/7 днів на тиждень).
● Медичні працівники забезпечують пацієнта необхідними ліками, а також
надають допоміжні засоби для полегшення догляду пацієнта.
● Можна скористатися послугами соціального працівника, психолога,
священнослужителя чи волонтерів.
● Догляд також включає підтримку сім'ї після смерті пацієнта.
Скільки коштує послуга?
Люди, які тікають від війни з України, отримують медичне страхування одночасно з
отриманням так званої візи толерантності. Медичні послуги хоспісу надаються
безкоштовно в рамках медичного страхування, але інші послуги, які пов'язані з
доглядом, можуть бути платними (приблизно 100-400 крон за один день догляду). Точні
умови завжди заздалегідь будуть узгоджені з вами обраним хоспісом та завжди будуть
зазначені в договорі догляду, на підставі якого надаються послуги.
Де знайти домашній хоспіс?
Вам необхідно знайти конкретний хоспіс якомога ближче до вашого місця проживання,
щоб медичні працівники могли виїжджати до пацієнта, коли в цьому буде необхідність.
Перелік хоспісів можна знайти на сайті www.mobilnihospice.cz. Або ви можете написати
на електронну пошту info@mobilnihospice.cz.
Зв'яжіться з нами:
Щоб подати заявку на догляд, пишіть на poradna@cestadomu.cz. Ми зв'яжемося з Вами
до наступного робочого дня.
www.cestadomu.cz

