POKOJNÝ PŘÍSTAV - charitní hospicová péče

● Zajištění komplexní péče o umírajícího klienta.
● Odbornou pomoc zkušeného multidisciplionárního týmu (lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa, kněze).
● Zajištění kvalitní léčby bolesti u onkologicky
nemocných v terminálním stadiu, tzv.
paliativní léčby.

„Pečovat o ty, kteří dříve pečovali o nás,
je jedním z nejhlubších projevů úcty
a respektu. Při péči o druhého máme
často příležitost poznat hloubku lásky,
o které jsme ani netušili, že je vůbec
možná.“
Tia Walker

Komu je naše služba určena?
● Charitní mobilní hospicová péče je určena
vážně nemocným lidem v závěru jejich života, kteří si přejí zůstat doma, a jejich rodinám
a blízkým, kteří se rozhodli o své nemocné
pečovat a sdílet s nimi život až do konce.

Co mobilní hospicová péče
Pokojný přístav nabízí?
● Nabízí nevyléčitelně nemocným strávit
poslední část života doma, v prostředí, které
znají a mají rádi, spolu se svou rodinou.

● Poskytnutí odborných intervencí při léčbě
nežádoucích příznaků onemocnění, jako
jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost
a zvracení. Většinu těchto příznaků je možno
zvládat i doma, za účasti kvalifikovaného
personálu.
● Zaškolení rodinných příslušníků v péči o těžce
nemocného a umírajícího.
● Odbornou psychologickou podporu rodiny.
● Doprovázení umírajícího klienta a jeho rodiny
těžkým úsekem jejich života v domácím
prostředí.

Co je smyslem hospicové domácí
péče?
● Záleží nám na tom, aby každý, kdo chce,
mohl strávit své poslední dny doma v kruhu
svých blízkých.
● Pomocí paliativní péče usilujeme o to, aby
zůstala zachována co nejvyšší možná kvalita
života nevyléčitelně nemocných.
● Pomáháme strávit poslední chvíle života
důstojně.
● Staráme se o to, aby naši pacienti netrpěli
nesnesitelnou bolestí a necítili se v nejtěžších
chvílích osamoceni.

● Nedokážeme vyléčit či prodloužit život,
ale nabízíme odbornou pomoc vedoucí ke
zmírnění nežádoucích příznaků onemocnění.

Jaké odborné výkony jsou
prováděny v domácnosti klienta?
● Aplikace infuzní terapie pomocí periferních či
centrálních katetrů a ošetřování zavedených
katetrů.
● Aplikace injekcí.
● Odběry krve.
● Léčba bolesti dle ordinace lékaře prostřednictvím lineárních dávkovačů, které zajišťují
nepřetržité podávání léku.
● Ošetřování PEG katetrů.
● Ošetření epidurálních katetrů a aplikace léků
pomocí těchto katetrů.
● Ošetření a výměna močových katetrů, stomií.
● Ošetřování dekubitů.
● Aplikace kyslíku.
Odborné výkony jsou prováděny vždy na
základě indikace ošetřujícího lékaře.

Podmínky pro zajištění služby:
● Klient je informován o svém stavu a souhlasí
s ordinovanou paliativní léčbou.
● Je nutná dobrá spolupráce s rodinou - pacient nesmí být sám, musí mít 24 hodin denně
nablízku pečující osobu schopnou spolupráce.

Zapůjčování zdravotnických
pomůcek:
● Elektrická polohovací lůžka.

POKOJNÝ PŘÍSTAV
Kylešovská 4
746 01 Opava
Tel.: 553 623 171
E-mail: pokojnypristav@charitaopava.cz
Vedoucí: Eva Mertová
Mobil: 737 999 979
Psycholožka: Mgr. Petra Hudečková

● Toaletní křesla.
● Invalidní vozíky.
● Antidekubitní matrace.
● Kyslíkové koncentrátory a odsávačka - jen
pro klienty charitní hospicové péče Pokojný
přístav.

Dostupnost služby:
● Pro klienty z Opavy a okolních obcí do 20 km.
● Dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
(pohotovost na telefonu).

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
Tel.: 553 612 780
www.charitaopava.cz

Charitu Opava podporují:

I Vy i nám můžete pomoci jednorázovým darem,
nebo trvalým příkazem ve prospěch účtu:
154871941/0300. VS pro mobilní hospic : 20
Děkujeme.
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