
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Domácí
hospicová péče

Popis poskytované služby: Domácí hospicová péče, je péče poskytovaná
lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí jejich domova. Umožňuje
pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti doma
mezi svými blízkými. Domácí hospicová péče je hrazena ze zdravotního
pojištění, grantů a darů. Na základě předpisu lékaře jsme službu schopni
zajistit 24 hodin denně. Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní
sestra, psycholog, sociální služby a duchovní.
Pro koho je služba určena:  Nevyléčitelně nemocní v závěru života (osoby
pre/terminálně nemocné).
V čem je služba originální: Komplexní týmová domácí hospicová péče
24hod denně zdravotní sestry, lékaře, psychoterapeuta, sociálního pracovníka
a duchovního.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Sociální vztahy - nácvik sociálních dovedností , pomoc při navazování a
udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů , pomoc
při řešení konfliktních vztahů 
Strava - zajištění nákupu potravin , dovoz stravy 
Zdraví - poskytnutí ošetřovatelské péče , podpora zdravého životního stylu ,
dohled při užívání léků , prevence infekčních onemocnění , pomoc při zajištění
základní zdravotní péče 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Zuzana Cepková
Kontaktní email: zcepkova (zavináč) charitapardubice.cz
Kontaktní telefon: 731 646 803
Organizace: Oblastní charita Pardubice

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/42
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