
 
 

 

 

Podmínky péče a práva uživatelů DH 

 

 

 
Podmínky přijetí 

 

 Nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a pobývá 

v domácím prostředí. 

 Místo pobytu pacienta (tj. místo poskytované péče DH) musí být v okruhu 30 km od 

sídla DH v Čerčanech. Ve výjimečných případech může být do DH přijat pacient 

s místem bydliště nad 30 km.   

 Nemocný i jeho blízcí souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřena na zmírnění 

utrpení, léčbu bolesti a na tlumení příznaků, které nemoc provázejí. Nemocný vyjádří 

souhlas s paliativní péčí a s podmínkami pro přijetí do péče DH svým podpisem 

Informovaného souhlasu s péčí, který je nedílnou součástí žádosti pro přijetí do DH.  

 Alespoň jedna osoba blízká musí převzít odpovědnost za péči o pacienta 24 hod 

denně 7 dní v týdnu 365 dnů v roce. Případně zajistit za sebe adekvátní náhradu, 

která zajistí potřebné zdravotnické a ošetřovatelské úkony. 

 Pečující je schopný zajistit podání medikace a doporučené zdravotní úkony podle 

ordinace a doporučení DH. 

 Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů i se vstupem 

týmu do domácího prostředí a umožní zdravotníkům vyšetření, ošetření a respektují 

předepsanou medikaci. 

 Pokud je pacient, pečující, rodina, nebo jiní členové domácnosti ve zvláštním 

ochranném režimu, je přijetí do péče posuzováno individuálně. Za přijetí do péče je 

odpovědný vedoucí lékař. Žadatel o DH je povinen tuto skutečnost předem písemně 

nahlásit. 

 Dětští pacienti a pacienti s omezenou svéprávností jsou přijímáni se souhlasem jejich 

zákonných zástupců nebo opatrovníka. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Práva pacientů a pečujících 

 

 Pacient má právo se svobodně rozhodnout zůstat ve svém domácím prostředí, 

v kruhu své rodiny či blízkých, kteří chtějí a mohou se o něj postarat. 

 Lékařská, zdravotní, sociální, psychologická a duchovní péče je poskytována 

v domácím prostředí pacientů.  

 Pacienti mají právo na poskytování specializované paliativní péče 

multidisciplinárním týmem.  

 

Povinnosti pacientů a pečujících 

 

 Užívá-li pacient léky ordinované praktickým lékařem, jiným specialistou, nebo má-li 

změnu medikace, je povinen tyto změny neprodleně nahlásit zdravotní sestře DH.  

 K zabezpečení adekvátní zdravotní péče v domácím prostředí je nutná spolupráce 

pacienta, pečující osoby, příp. rodiny s praktickým lékařem a lékařem specialistou. 

 

 


