PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ PACIENTA
DO DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Jméno a příjmení pacienta:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:
INFORMACE PŘED PŘIJETÍM

Domácí hospic Nablízku, z. ú. je nestátní poskytovatel zdravotních služeb poskytující péči pacientům
v pokročilém většinou onkologického onemocnění, kteří se rozhodnou poslední dny svého života strávit
v domácím prostředí.
Do péče jsou přijímáni pacienti různého věku bez ohledu na národnost a náboženské vyznání.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti. Snahou
je zkvalitnit pacientovy poslední dny života a zároveň respektovat smrt jako nedílnou a přirozenou součást
života.

Tým mobilního hospice se snaží pacientovi zajistit, aby netrpěl nesnesitelnou bolestí, vždy respektuje jeho
lidskou důstojnost a pomáhá mu, aby ani v posledních chvílích nezůstal osamocen.
Prioritou je poskytování kvalitní odborné zdravotní péče, zaměřené na tlumení bolesti a ostatních příznaků
nemoci. Kromě péče o tělesnou stránku se hospicová péče věnujeme dalším pacientovým potřebám –
duševní, sociální a spirituální. Péči je poskytována v rozsahu podle potřeb a dohody s pacientem a jeho
blízkými.
Přijetí do hospice probíhá na základě žádosti. Žádost lze získat u pracovníků hospice nebo na internetových
stránkách www.hospic-lysa.cz.

Součástí žádosti je formulář Informovaný souhlas pacienta. Žádost vyplní pacient či jeho rodina a spolu
s lékařskou zprávou a s Informovaným souhlasem pacienta (podepsaným pacientem). O přijetí rozhoduje
hospicový poradní tým (lékařka, ředitelka, vrchní sestra, sociální pracovnice). Posuzují, zda uchazeč splňuje
všechna tato kritéria:
Podmínky pro přijetí pacienta do domácí hospicové péče

1. Pacient je v pokročilém nebo konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění. Očekávaná doba
života je v rámci týdnů až měsíců.

2. Pacientova léčba směřující k vyléčení nemoci byla ukončena a je nahrazena léčbou negativních
dopadů nemoci
3. Pacient a rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem, porozuměli jeho závažnosti a prognóze
onemocnění a možnostem léčby.
4. Pacient chce být v závěru života doma a souhlasí s domácí hospicovou péčí.
5. Pacient má zajištěnou celodenní péče jiné osoby nebo rodiny.

6. Pacient poskytne domácímu hospici lékařské zprávy o onemocnění.

7. Pacient má doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové
péče.
8. Pacient souhlasí s ceníkem služeb domácího hospice.

9. Péče o pacienta je poskytována do 30 km od Lysé nad Labem.
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, sídlo: Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 731 268 306
e-mail: info@hospic-lysa.cz, web: www.hospic-lysa.cz, č.ú. 2300803840/2010

Jak probíhá péče Domácího hospice

1. První návštěvu pacienta (přijetí pacienta do domácí hospicové péče) vykonává zpravidla sestra a
lékař domácího hospice.
2. Četnost plánovaných návštěv je indikována dle aktuálního zdravotního stavu pacienta, jeho potřeb s
ohledem také na přání nemocného i jeho rodiny.

3. Sestry zajišťují kontrolu zdravotního stavu, podání léků, injekcí, infuzí (s.c., i.v., do portů), péče o
rány, ošetření drénů, katétrů, kožních defektů (dle indikace lékaře). Poskytují poradenství a
psychickou podporu pacientovi i rodině, podporují pečující i v posledních chvílích života pacienta.
4. Pohotovostní služby sester jsou zajišťovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

5. Lékař domácího hospice přijímá pacienta do péče a je k dispozici nepřetržitě k telefonické
konzultaci sestře.
6. V případě akutních potíží sestra kontaktuje lékaře, který zhodnotí situaci, upraví léčbu.

7. Návštěvy ostatních členů multidisciplinárního týmu probíhají dle domluvy s pacientem a pečujícími.
Ostatní služby

Půjčovna pomůcek - Zdravotní pomůcky si lze zapůjčit na 3 měsíce, možnosti zapůjčení pacientům
hospice sdělí sestra při domluvě péče.
Duchovní podpora – Po domluvě lze zajistit duchovní péči pacientovi i rodině.

V Lysé nad Labem 1. dubna 2016

Ing. Pavlína Furgaláková
ředitelka

