Domov se zvláštním režimem

Kontakty

Pro osoby s c( hronickým duševním onemocněním, jako
chorobou, s p
( ostižením po mozkových příhodách,

Diakonie ČCE – hospic Citadela
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

tel.:

jsou lehčí typy demencí, zejména s( Alzheimerovou

Hospic Citadela

571 629 084 (recepce)
571 629 085
e-mail: hospic@citadela.cz
fax:

Pro osoby s( poruchami paměti a orientace, imobilní
nebo s o
( mezenými schopnostmi pohybu.
Pobyt není časově omezen.
Službu poskytujeme v( Domě sociálních služeb,
Žerotínova 319, Valašské Meziříčí.

web:

www.citadela.cz

Více informací, ceník a žádosti na:

www.citadela.cz

Dům sociálních služeb
Žerotínova 319, Valašské Meziříčí

Kontakt
tel.:

602G776 460
socialni@citadela.cz

e-mail:

Hospic Citadela

Pomáháme, pomáhejte s námi!

„Pomoc má mnoho tváří“

Finanční dar můžete poukázat na náš účet
u Komerční banky 94-255 638 0247/0100
Dům sociálních služeb

Specializovaná paliativní péče
(odlehčovací služby)

s variabilním symbolem 1421.

Podle aktuálního zdravotního stavu nemocného
a rozsahu potřebné péče nabízíme služby těmto
skupinám klientů:

Hospic je specializované zařízení pro nevyléčitelně
nemocné a umírající, u kterých již není možná léčba



Klienti v Gterminálním stádiu onemocnění



Klienti, kteří jsou vG preterminálním stádiu onemocnění



Klienti ve stabilizovaném stavu sG pomalou progresí

příčiny nemoci vedoucí k u
( zdravení, ale je možné zmírnit
symptomy, tedy důsledky onemocnění (bolest, dušnost,
trávicí potíže, strach a úzkost, nespavost).
Odborná péče je poskytovaná nemocnému v( oblasti

onemocnění

medicínské, biologické, sociální, psychologické
a duchovní. Bez pomoci odborných pracovníků hospice



Pro osoby se sníženou soběstačností zejména z( důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Zpravidla se jedná o osoby s I( II. a IV. stupněm závislosti
na pomoci jiné osoby, které jsou převážně ležící nebo
chodící s d
( opomocí jiné osoby.
Pobyt není časově omezen.
Službu poskytujeme v D
( omě sociálních služeb,
Žerotínova 319, Valašské Meziříčí.

kého onemocnění nebo zdravotního postižení, o které

nezůstávají ani příbuzní a přátelé nemocného.
Hospic není domov pro seniory, není rehabilitační zařízení,

Klienti se sníženou soběstačností zGdůvodu chronic-

Domov pro seniory



je jinak pečováno vG jejich přirozeném prostředí

Kontakt

Blízké a pečující osoby našich klientů

tel.:

není sanatorium. Nejedná se o místo, ze kterého by již

602 776 460
socialni@citadela.cz

e-mail:

nebyla možnost návratu. Není určen k( dlouhodobému nebo

Službu poskytujeme v( hospici,

dokonce trvalému pobytu.

Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.

Kontakt
571 629 086
736 473 245
e-mail: socialni@citadela.cz
tel.:

Pokoj v Domě sociálních služeb

Dobrovolnictví
Chcete pomáhat těm, kteří na Vaši pomoc
Jednolůžkový pokoj v hospici

a společnost dychtivě čekají?
Více informací na čísle 571 6
( 29 086 (hospic)
Hospic Citadela – lůžková část

nebo 602 7
( 76( 460 (Dům sociálních služeb).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. října 2014 od 10 do 17 hodin
u příležitosti
Týdne sociálních služeb
a Světového dne hospiců a paliativní péče

Diakonie ČCE – hospic Citadela
a Dům sociálních služeb
Připravili jsme pro vás:
· prohlídku hospice (v 10, 13, 14 a 16 h.) a Domu sociálních služeb (průběžně)
· odpovědi na vaše otázky (pro koho je hospic, jaké jsou potřeby člověka
v terminálním stádiu onemocnění, jak doma pečovat o své blízké, jak
můžeme pomoci a co můžeme nabídnout, jak a jaké kompenzační pomůcky
používat, jaké pomůcky můžeme půjčit)
· prezentaci výrobků a činností klientů našich domovů
· malé občerstvení
Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421,
Dům sociálních služeb, Žerotínova 319, Valašské Meziříčí
www.citadela.cz

