Mobilní hospicová péče

Tento článek je publikován v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP
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O MOBILNÍM HOSPICI
Mobilní hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem všech věkových kategorií prožít
důstojným způsobem závěr svého života. O pacienty je pečováno v domácím prostředí
v rodinném kruhu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Hospicová a paliativní péče vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz
na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.
Na území ORP Luhačovice nabízí své služby dva mobilní hospice, Strom života a PAHOP.

STROM ŽIVOTA
Strom života poskytuje specializovanou paliativní péči, která:
ꞏ respektuje lidskou důstojnost, neopouští pacienty ani v závěrečném stádiu nemoci,
ꞏ mírní bolest, zmatenost, úzkost, umí pečovat o rány a proleženiny,
ꞏ zahrnuje denní i noční pohotovost sestry i lékaře, návštěvy sociální pracovnice
a psychoterapeutky,
ꞏ nabízí zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek.
Strom života také nabízí terénní odlehčovací službu, která spočívá v podání pomocné ruky
těžce nemocným lidem, kteří se ve své nemoci nedokážou postarat sami o sebe
a o domácnost; v pomoci při péči o blízkého v souvislosti s potřebou odpočinout si nebo
s vyřízením neodkladných záležitostí či v pomoci lidem se sníženou soběstačností. Primárně
je odlehčovací služba určena onkologickým pacientům.
Ambulance paliativní medicíny poskytuje zdravotnické služby, kde nabízí zhodnocení
zdravotního stavu pacienta, aplikaci léčiv a analgetik, potřebná vyšetření ke stanovení léčby
bolesti, konzultace stavu a zavedené léčby a další lékařské úkony související s paliativní
léčbou.
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PAHOP
PAHOP (paliativní a hospicová péče) je zdravotní ústav, jehož hlavním předmětem činnosti
je poskytování hospicové péče pacientům v preterminálním a terminálním stavu neléčitelné
choroby.
Smyslem je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovi důstojnost a poskytnout
podporu celé rodině nejen v hodině umírání, ale i po jeho smrti. Cílem léčby, o které
rozhoduje lékař, již není uzdravení, ale mírnění bolesti.
PAHOP taktéž nabízí terénní odlehčovací službu osobám pečujícím o pacienty
v terminálním stavu. Tato služba pomáhá přímo v domácnostech těm, kteří celodenně pečují
o pacienty v terminálním stavu a potřebují si vyřídit záležitosti mimo domov. V tomto případě
je pečující osoba zastoupena na dobu nezbytně nutnou. Tato služba je poskytována ve
dnech pondělí až pátek v čase 7.00 – 19.00, je hrazena dle ceníku sociálních služeb.
Mobilní hospic má k dispozici lineární dávkovač, oxygenerátor, aktivní antidekubitní matrace,
WC křesla, invalidní vozík, odsávačku.
Multidisciplinární tým pracovníků je tvořen lékaři, zdravotními sestrami, sociální pracovnicí,
psycholožkou, duchovními i dobrovolníky, kteří jsou k dispozici dle potřeby.
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Propagační materiály s podrobnými informacemi a kontakty na výše uvedené mobilní
hospice jsou k dispozici na odboru sociálním, MěÚ Luhačovice a na zdravotním středisku
v Luhačovicích v Městské nemocnici Slavičín.

„Těžce nemocný potřebuje rodinu a jeho rodina potřebuje podporu.“
(Strom života)

