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o nevyléèitelnì
nemocné

a umírající
v domácím

prostøedí

Pro bli�ší informace o specializované
domácí paliativní péèi i o mo�nostech této péèe

v konkrétním pøípadì se mù�ete obrátit
na hospic Citadela

Vrbenská 803
757 01 Valašské Meziøíèí

tel. 571 612 466
www.diakonievm.cz

www.asociacehospicu.cz
www.umirani.cz

www.paliativnimedicina.cz

tel. 571 629 086

Diakonie ÈCE - domácí péèe

Diakonie ÈCE - hospic Citadela
�erotínova 1421

757 01 Valašské Meziøíèí
tel. 571 629 084

e-mail: hospic@citadela.cz,
www.citadela.cz

Tento materiál vznikl za podpory Zlínského kraje v rámci
.Pilotního projektu rozvoje specializované domácí paliativní péèe

kontakty

další zdroje informací

Podmínky pro specializovanou
domácí paliativní péèi

Pacient je v závìreèném (terminálním) stadiu
nevyléèitelného onemocnìní a léèbou
v nemocnici u� není mo�né jeho stav zlepšit
nebo stabilizovat.

Nemocný je ve vhodném domácím prostøedí
a existuje nejménì jedna osoba, která je ochotna
a schopna pøevzít zodpovìdnost za ka�dodenní
péèi.

Pacient a jeho rodina se rozhodnou pro
specializovanou domácí paliativní péèi, rozumìjí
jejímu prùbìhu, mo�nostem i limitùm.

Zkušební provoz specializované domácí paliativní
péèe zahájil hospic Citadela v závìru roku 2010
ve spolupráci se støediskem domácí péèe Diakonie
ÈCE v mikroregionu Valašskomeziøíèsko-Keleèsko
v rámci pilotního projektu za finanèní podpory
Zlínského kraje. Asociace poskytovatelù hospicové
paliativní péèe se nyní sna�í spolu s Ministerstvem
zdravotnictví a zdravotními pojiš�ovnami nalézt
vhodné legislativní øešení a formu úhrady, která by
umo�nila tuto specializovanou péèi plnì rozvinout.

Hospic Citadela

domácí paliativní péèe



Kdy� lékaø sdìlí záva�nou diagnózu, a dokonce se

uká�e, �e nemoc není mo�né vyléèit, je to pro všechny

tì�ká situace. Mnoho z nás by si pøálo být doma,

strávit èas, který nám zbývá, v domácím prostøedí.

Také ti, kdo jsou ochotni postarat se o svého blízkého

pøi tì�ké nemoci a v umírání, mohou mít obavy

a spoustu otázek. Zvládneme to doma? Je mo�né

zajistit stejnou péèi, jakou by mìl pacient tøeba

v nemocnici? Kam se obrátit o radu, o pomoc?

Odbornou pomocí pro pacienty v závìreèném stadiu

nevyléèitelného onemocnìní a pro jejich blízké, kteøí

o nì peèují v domácím prostøedí, mù�e být

specializovaná domácí paliativní péèe.

PaliativníPromìna �ivotní situace

Specializovaná

Domácí

Prùbìh specializované
domácí paliativní péèe

Specializovanou paliativní péèi by pacient mìl mít k
dispozici v�dy, kdy� ji vzhledem k prùbìhu
onemocnìní potøebuje. Pøi pobytu doma by ji mìl
zprostøedkovat praktický lékaø jako nadstavbu ke
standardní domácí zdravotní a ošetøovatelské
péèi. K tomu si mù�e vy�ádat spolupráci napø.
specialistù z hospice, kteøí mohou provést
konziliární vyšetøení a doporuèit vhodný léèebný
postup. Souèasné zákony zatím neumo�òují, aby
lékaø hospice mohl pacienta v domácím ošetøování
pøímo pøevzít do své péèe. Proto vhodné léky,
rozsah péèe a frekvenci návštìv sester domácí
zdravotní péèe musí pøedepsat praktický lékaø
nemocného.

O pacienta peèuje multidisciplinární tým, který
podle vytvoøeného plánu pomoci pru�nì reaguje na
po�adavky nemocného, na zhoršení stavu
a oprávnìné nároky na péèi.

Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní
èíslo, na které je mo�né se kdykoli obrátit se �á-
dostí o radu a pomoc. Z vá�ných dùvodù lze usku-
teènit pohotovostní výjezd k pacientovi mimo
plánované návštìvy, vèetnì vizity lékaøe.

V pøípadì, kdy z jakéhokoliv dùvodu není mo�né
pokraèovat v péèi o nemocného v domácím pro-
støedí, je mo�né zprostøedkovat pøijetí pacienta do
hospice, kde s ním také mohou
po celou dobu pobývat jeho blízcí.

Pøináší nemocnému jisto tu, �e nebude trpìt

nesnesitelnou bolestí a budou zmíròovány další ne-

pøíznivé pøíznaky zhoršujícího se zdravotního stavu.

Péèe zahrnuje léèbu bolesti, prevenci a ošetøování

prole�enin, mírnìní dýchacích obtí�í a zajištìní vý�ivy.

Cílem je, aby nemocný mohl pro�ít poslední týdny a dny

�ivota co nejkvalitnìji.

Jde o komplexní odbornou péèi o nevyléèitelnì

nemocného èlovìka v koneèném stadiu nemoci. Podílí

se na ní tým odborníkù (lékaø hospice, sestry domácí

zdravotní a ošetøovatelské péèe, sociální pracovníci,

popø. psycholog, duchovní), kteøí se starají o pacienta

a poskytují podporu jeho rodinným pøíslušníkùm. Je

mo�né zajistit také poradenství a zapùjèení vhodných

pomùcek (napø. polohovací postel).

Zdravotnický personál dochází do domácnosti

nemocného a pro pøípad potøeby je nepøetr�itì na

telefonu. Pacient i ti, kdo o nìj peèují, mají jistotu, �e

se mají na koho obrátit, a s touto pomocí a podporou

péèi v domácím prostøedí zvládnout.


