
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Domácí
hospicová péče

Popis poskytované služby: Domácí hospicová péče je formou komplexní
domácí zdravotní péče. Slouží lidem s vážným a nevyléčitelným
onemocněním. Tato služba neléčí nemoc, mírní však účinně obtíže, které
nemoc přináší, včetně léčby bolesti. Služba zvyšuje kvalitu života nemocného i
jeho rodiny. Zdravotní péči zajišťujeme ve spolupráci s praktickým lékařem či
jiným specialistou prostřednictvím plně kvalifikovaných a zkušených
zdravotních sester.
Pro koho je služba určena:  Lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v
pokročilém stádiu a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny
dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení. Lidem onkologicky nemocným,
kteří se sami rozhodli nepokračovat v protinádorové léčbě. Lidem a rodinám,
které se rozhodli během posledních dní zůstat v domácím prostředí.
V čem je služba originální: V rámci služby domácí hospicové péče zajistíme
návaznost služeb - psychologickou a duchovní podporu, terénní sociální
poradenství, pečovatelskou službu, osobní asistenci či půjčovnu
kompenzačních pomůcek.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Školní náměstí 56, Chrudim, 537 01
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

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

Oblasti pomoci a aktivity:  
Zdraví - pomoc při zajištění základní zdravotní péče , poskytnutí
ošetřovatelské péče , zprostředkování psychologické pomoci , dohled při
užívání léků 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Martina Soukupová, DiS.
Kontaktní email: martina.soukupova (zavináč) cr.hk.caritas.cz
Kontaktní telefon: 731 604 709
Service Web https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-
pece/
Organizace: Oblastní charita Chrudim

https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/31
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