Poskytujeme domácí hospicovou péči
pro oblast
Chomutovska, Lounska a Mostecka.
Pomáháme pacientům v pokročilé nebo
konečné fázi nevyléčitelného
onemocnění, kteří chtějí a s pomocí
svých blízkých mohou zůstat ve svém
vlastním sociálním prostředí, tzn. doma.
Domácí hospic sv. Terezie může
kontaktovat nejen rodina, ale i kterýkoli
z ošetřujících lékařů pacienta.

Naše služby jsou dostupné
24 hodin 7 dní v týdnu.

Kontakt:
Kontaktní místo:
Poliklinika Chomutov, 5. patro
Kochova 1185, Chomutov 430 01
+420 601 552 781
Ředitelka:
Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová
reditel@hospicsvterezie.cz

Fakturační údaje
Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.
Braňany 174, Braňany 435 22
IČ: 09414665
Bankovní spojení:
1033233075/6100
Datová schránka: mirvk7k

V tomto životě nemůžeme dělat velké
věci. Můžeme dělat jen malé věci
s velkou láskou.

Matka Tereza

info@hospicsvterezie.cz
www.hospicsvterezie.cz

Láska začíná péčí
o ty nejbližší, ty doma.
Matka Tereza

Služby
Náplní hospicové služby je péče, která je
poskytována pacientům v závěru života
doma.
Pacientům přiznáváme jejich důstojnost
a respektujeme jejich přání.
Hospicová péče je zaměřena na zmírnění
obtíží pacienta jako je např. bolest,
dušnost, nechutenství. Zřetel je brán na
bio-psycho-spirituální a sociální potřeby
pacienta a jeho blízkých.
Při poskytování naší péče spolupracujeme
s odborníky z oblasti paliativního lékařství
a ošetřovatelství, nutriční výživy,
psychologie a jiné.
Součástí naší služby je možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek, např. invalidního
či toaletního vozíku, polohovacího lůžka.

Podmínky přijetí pacienta

Podpořte nás

Základními podmínkami přijetí pacienta
do domácí hospicové péče je, aby
pacient znal svou diagnózu a chtěl zůstat
v domácím prostředí.

Domácí hospicová péče stále ještě nemá
v ČR legislativní ukotvení pro systémové
financování ze zdravotního pojištění.
Finanční podpora ze strany příznivců
hospicové péče je tak významným prvkem
jejího financování.

Pacient i jeho rodina souhlasí
s hospicovou péčí zaměřenou na léčbu
bolesti a zmírnění dalších projevů, kterou
nemoc přináší.
K převzetí do hospicové péče je nutné
vyjádření ošetřujícího lékaře o ukončení
základní léčby a doporučení symptomatické léčby.
K zajištění našich služeb a potřeb
pacienta je nutná přítomnost minimálně
jedné blízké osoby, která převezme
odpovědnost za každodenní péči
o nemocného.
Pacienti by měli být informováni o svém
onemocnění, aby se mohli podílet
a rozhodovat o dalším postupu péče.

„Nebudujeme podnik, ale chceme být
oporou těm, kteří naši službu potřebují.“
Petra S. Meinlschmidtová, ředitelka
Finanční dary jednotlivců
Staňte se i Vy dobrovolnými dárci
a podpořte činnost našeho domácího
hospice.
Podpora ze strany firem
Společně přispějme ke zlepšení
dostupnosti hospicové péče v našem okolí.
Kontaktujte nás a najdeme ideální způsob
pomoci. Od věcných darů (kancelářské
vybavení, nákup zdravotních pomůcek)
až po finanční dary, které si můžete
odečíst z daňového základu.
Pro daňové účely s možností využití
daňového odpočtu na Vaši žádost
vystavíme potvrzení o přijetí daru
či uzavřeme darovací smlouvu.

Pro více informací nás kontaktujte na
info@hospicsvterezie.cz

Děkujeme za všechny formy podpory.

