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Valašské Meziříčí

Hospicová paliativní péče
Je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, zejména s onkologickou indikací
onemocnění, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale
je možné zmírnit symptomy, tedy důsledky onemocnění.
Odborná péče je poskytovaná nemocnému v oblasti medicínské (zdravotní péče),
biologické (ošetřovatelská péče), sociální, psychologické a duchovní.
Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, podle přání klienta a jeho rodiny, jednolůžkové
pokoje s přistýlkou pro blízké osoby, s možností doprovázet nemocného dvacet čtyři hodin
denně.
Sociální, psychologická a spirituální podpora podle jejich přání také blízkým nemocného.
Pobyt v hospici může navrhnout a doporučit praktický či odborný lékař nebo si ho může
vyžádat sám nemocný a jeho blízcí.
O přijetí do hospice rozhoduje komise, v naléhavých případech lékař, na základě písemné
žádosti, jejíž součástí je informovaný souhlas klienta, a zdravotního záznamu.
Pobyt plně indikovaných pacientů není v hospici časově omezen.

Sociální lůžka
Pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že
neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a agentur domácí péče.
K pobytu jsou přijímáni zpravidla senioři se III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné
osoby , kteří jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiných osob.
Služba je určena bez ohledu na věk také osobám s chronickým onemocněním, které
v důsledku svého onemocnění pozbyly schopnost postarat se samy o sebe a jsou
dlouhodobě závislé na péči jiné osoby.
Pobyt je omezen na dobu několika měsíců.

Odlehčovací služba
Je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné osoby.
Důvodem může být potřeba odpočinku, rekreace, léčebný pobyt pečující osoby, úprava
bydlení apod.
Je též určena osobám, které čekají na umístění v domově pro seniory a rodina není schopna
plně zajistit jejich celodenní péči.
Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů.

