MOŽNOSTI POŽIČANIA
KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK
Na obdobie poskytovania domácej hospicovej starostlivosti vám hospic môže požičať tieto pomôcky:
polohovaciu posteľ,
antidekubitný matrac,
chodítko, G aparát,
WC kreslo,
kyslíkový koncentrátor,
odsávačku,
infúzny striekačkový dávkovač.

AKO JE TO S PLATENÍM?
Prevádzka mobilného je hradená z viacerých zdrojov.
Časť nákladov by mala hradiť zdravotná poisťovňa
a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.
V súčasnosti sa pacient spolupodieľa na krytí nákladov
spojených s poskytovaní domácej hospicovej starostlivosti príspevkami v tomto rozsahu:
prijatie pacienta: 50 € - to zahŕňa:
- konzultáciu v hospici so zdravotne spôsobilým
príbuzným, ktorý sa bude osobne o pacienta
starať;

Kontakty
Hospic
Milosrdných sestier
Súvoz 739,
911 01 Trenčín
IČO: 50333356,
DIČ: 2120314449
Číslo prvého kontaktu

0901 90 90 11

ziadosti@hospictn.sk
www.fb.com/hospic
Možno nás práve teraz nepotrebujete,
ale napriek tomu Vás pozývame
pomôcť nám pomáhať.
Ďakujeme.
IBAN:
SK47 1100 0000 0029 4002 5426

- návštevu v domácom prostredí: lekár + sestra;
- návštevu v domácom prostredí: sestra + sociálny pracovník;
návšteva 1-krát za týždeň: 20 €;
každá ďalšia návšteva v týždni (okrem jednej povinnej
v tom týždni): 15 €.

www.mobilny.hospictn.sk

MOBILNÝ
HOSPIC

MOBILNÝ
HOSPIC

KTO SA O PACIENTA STARÁ?

PODMIENKY PRIJATIA:

Domácu hospicovú starostlivosť zabezpečuje:

záverečné (terminálne) štádium zväčša onkologického
ochorenia, keď už bola ukončená aktívna (onkologická)
liečba;

tím mobilného hospicu: lekár, zdravotné sestry, sociálny
pracovník, psychológ a duchovný;
rodina, ktorá sa rozhodne svojho chorého blízkeho sprevádzať do konca života v jeho prirodzenom domácom prostredí.

AKÁ JE SLUŽBA TÍMU MOBILNÉHO HOSPICU?

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej len „hospic“)
je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne
chorým pacientom v pokročilom štádiu zväčša onkologického ochorenia, zomierajúcim, formou lôžkového hospicu
a taktiež formou domácej hospicovej starostlivosti (ďalej
len „mobilný hospic“).

ČO V MOBILNOM HOSPICI PONÚKAME?
zmierňovanie utrpenia – liečebné postupy vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k
udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do
jeho smrti. Nejde o násilné predlžovanie života, ale ani jeho
predčasné ukončenie eutanáziou;

prichádzame k chorému domov podľa potreby, keď nás telefonicky kontaktujú príbuzní, minimálne však raz týždenne;
nastavujeme optimálnu liečbu, zameranú na zmiernenie
bolesti a príznakov ochorenia;
zaisťujeme odborné zdravotnícke výkony, ktoré možno
v domácom prostredí vykonávať, a to napr.:
- aplikáciu infúznej terapie;
- enterálnu výživu;
- ošetrovanie všetkých vstupov;
- ošetrovanie stómie a dekubitov;
- preväzy rán;
- kontinuálnu aplikáciu opiátov;
- kyslíkovú terapiu;
poskytujeme rady v sociálnej oblasti;

rešpektovanie jeho dôstojnosti – individuálny prístup k
pacientovi, rešpektovanie jeho priania, starostlivosť o fyzické, sociálne, psychické, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta;

duchovnú podporu;

sprevádzanie pacienta a jeho rodiny – snažíme sa zabezpečiť, aby v posledných chvíľach pacient nezostal sám, necítil sa opustený.

odborne aj ľudsky podporujeme rodiny v ich neľahkej každodennej starostlivosti o ich blízkych;

psychologickú podporu;
požičiavame potrebné kompenzačné pomôcky;

prichádzame na pozostalostné návštevy a sprevádzame
rodiny v ťažkých chvíľach aj po smrti ich blízkeho;
pacient a jeho rodina má k dispozícii telefónne číslo, na
ktorom sa dovolajú slúžiacemu tímu 24 hodín denne.

vhodné domáce prostredie, kde existuje aspoň jedna
osoba, ktorá je schopná celodennej starostlivosti o pacienta;
informovaný a slobodný súhlas pacienta, ak je možný;
vyplnená Žiadosť o prijatie do mobilného hospicu;
miesto bydliska chorého do 30 km od Trenčína.

AKO POŽIADAŤ O STAROSTLIVOSŤ:
emailom, telefonicky alebo osobnou návštevou v hospici v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.;
na našej stránke www.formulare.hospictn.sk nájdete
formulár, ktorý si stiahnite: Žiadosť o prijatie do mobilného hospicu (ďalej len „žiadosť“), ktorého súčasťou je
poučenie a informovaný súhlas pacienta;
vyžiadajte si odporučenie ošetrujúceho lekára na
hospicovú starostlivosť (ďalej len „výmenný lístok“);
vyplníte formulár žiadosti a podpísaný ho prinesiete do
hospicu, príp. vám s jeho vyplnením v hospici pomôžeme;
spolu so žiadosťou prinesiete aj výmenný lístok a zdravotnú dokumentáciu pacienta;
o prijatí pacienta rozhoduje tím mobilného hospicu – lekár, sestra, sociálny pracovník; lekár na základe odporučenia ošetrujúceho lekára;
v prípade, že sa nedá pokračovať v poskytovaní domácej hospicovej starostlivosti, môže byť pre vás výhodou
možnosť umiestnenia pacienta do nášho lôžkového
hospicu.

