Jak požádat o přijetí?

Kontakty

“
“

Děkujeme za obětavost a pohotovost, se kterou
jsme vždy mohli počítat při využívání služeb
mobilního hospice. Pokaždé jsme dostali účinnou
pomoc, podporu a radu od stále usměvavých
a chápajících “mobilních” sester.

Chtěl bych Vám a celému kolektivu hospice ještě
poděkovat za veškerou péči, kterou jste mé ženě
věnovali. Bez této pomoci bych ani já nezvládal
péči o mou ženu. Zároveň po této zkušenosti
služby Vašeho zařízení doporučuji, protože Váš
přístup k pacientům a rodině byl příkladný.

ČERČANY

TŘI, o. p. s.

Žádost o přijetí do domácího hospice může
podat pacient, rodina nebo ošetřující lékař.
Na našich webových stránkách naleznete
formulář žádosti a souhlas pacienta s péčí.
Vyplněné a podepsané dokumenty prosím
pošlete poštou, e-mailem, faxem nebo
doručte osobně na naši adresu.

DOMÁCÍ HOSPIC

TŘI, o. p. s.
Hospic Dobrého Pastýře
Sokolská 584
257 22 Čerčany
www.hospic-cercany.cz

tel: 734 435 033
e-mail: domacihospic
@hospic-cercany.cz
www.facebook.com/hospic.cercany

O domácím hospici
Pomáháme těm, u kterých
byly ostatní možnosti léčby
vyčerpány, a to bez ohledu
na věk, sociální status
a místo bydliště nemocného.

D

omácí hospicová služba nabízí služby
lékaře, zdravotní sestry a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne
svého vážně nemocného blízkého doprovodit
ke konci života ve svém přirozeném domácím
prostředí.
Je to specifická zdravotně sociální služba,
která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem
a v rodinném kruhu poslední období života.
Náš tým dojíždí k pacientům dle potřeby
a nastavuje optimální léčbu, poradí a pomùže
také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu
v sociální oblasti, psychologickou i duchovní
pomoc.
O přijetí pacienta do péče rozhoduje vždy
lékař domácího hospice na základě doporučení ošetřujícího lékaře.
Službu nabízíme 7 dní v týdnu 24 hodin
denně v širším okolí Čerčan.

KONTAKTY

LŮŽKOVÝ
HOSPIC
Poskytujeme

všestrannou podporu pečující
rodiny
odbornou péči lékařů a sester
kdykoliv během týdne
zaškolení rodiny v ošetřování
psychologickou a duchovní
pomoc
zapůjčení speciálních
kompenzačních pomůcek

Podmínky pro přijetí
terminální stádium
onemocnění
zajištění celodenní péče
o pacienta rodinným
příslušníkem nebo jinou
odpovědnou osobou
informovaný a svobodný
souhlas pacienta
pobyt pacienta v širším okolí
Čerčan

