Kto sme?

Naším poslaním a cieľom je

Mobilný hospic alebo inými slovami
domáca hospicová starostlivosť
je ambulantné zdravotnícke
zariadenie, ktoré poskytuje
komplexnú paliatívnu starostlivosť
pacientom s nevyliečiteľným
ochorením a zomierajúcim
pacientom v ich domácom prostredí

Úcta k človeku ako k jedinečnej
a neopakovateľnej bytosti

Čo je úlohou paliatívnej
starostlivosti?
• zlepšiť kvalitu života pacienta a
jeho rodiny zoči-voči život
ohrozujúcemu ochoreniu tým, že
včas rozpozná, neodkladne
diagnostikuje a lieči bolesti a iné
fyzické, psychosociálne a duchovné
problémy, a tak predchádza utrpeniu
a zmierňuje ho

Aby pacient zostávajúce dni života prežil
• dôstojne
• bez veľkého strachu a utrpenia
• obklopený rodinou a blízkymi

Poskytovaná domáca hospicová
starostlivosť je plne hradená všetkými
zmluvnými zdravotnými poisťovňami
• Union zdravotná poisťovňa, a.s.
• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
• Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

• stabilizovať zdravotný a psychický
stav pacienta

MOBILNÝ HOSPIC
Dotyk Života

Mobilný hospic - Dotyk Života
Zdravotné stredisko
J. Zigmundíka 293/1
Vrbové 922 03

• poskytnúť pomoc príbuzným a
blízkym osobám pacienta v náročnej
životnej situácii
Dotyk Života, o. z.
Pavla Jantauscha 667/11
Vrbové 922 03

kontakt: 0915 343 721
0902 743 610
e-mail: dotyk.zivota@gmail.com
www.hospicvrbove.sk

Komu je naša starostlivosť určená?
• pacient trpí nevyliečiteľným
ochorením, bola uňho ukončená liečba
s cieľom vyliečenia (napr. v prípade
onkologického pacienta bola ukončená
protinádorová liečba) a odporučená mu
bola paliatívna starostlivosť
• pacient má túžbu prežiť posledné
obdobie života v domácom prostredí a
má rodinné zázemie, kde aspoň jeden
z členov rodiny je pripravený sa
o chorého starať počas celého dňa
• pacient má bydlisko v meste Vrbové,
Piešťany, Hlohovec a Trnava alebo v ich
okolí

Aký je rozsah nami poskytovanej
starostlivosti?
• odbery biologického materiálu
• sledovanie klinického stavu pacienta
• príprava, podanie a sledovanie infúzií
• kontinuálne s.c. alebo i.v. podávanie
liekov prenosným dávkovačom liekov
(Grasebyho pumpa)
• aplikácia injekčnej liečby
• podávanie enterálnej výživy
• preväzy rán
• ošetrenie dekubitov
• ošetrenie stómií
• starostlivosť o katétre a kanyly
• odsávanie dýchacích ciest
• oxygenoterapia (kyslíkový
koncentrátor)

Sprostredkujeme zapožičanie
zdravotníckych prístrojov a
pomôcok
• odsávačka dýchacích ciest
• prenosný dávkovač liekov
(Grasebyho pumpa)
• kyslíkový koncentrátor
s príslušenstvom
• elektrická polohovacia posteľ
• antidekubitný matrac
• invalidný vozík
• WC stolička
• chodítko

Kto poskytuje starostlivosť?

Čas návštevnej služby

• zdravotnú starostlivosť poskytuje
lekár hospicu a zdravotná sestra
– prvé vyšetrenie lekárom v domácom
prostredí sa vykonáva pri prijatí
pacienta do mobilného hospicu, potom
podľa stavu pacienta
• ošetrovateľskú starostlivosť
pacientovi v domácom prostredí
poskytuje zdravotná sestra denne alebo
podľa stavu pacienta.
• spolupracujú s praktickým lekárom
chorého a lekármi špecialistami

Po – Pi : 8,00 – 16,00 hod.
S prihliadnutím na zdravotný stav
pacienta aj mimo stanovenú dobu,
vo sviatky, v sobotu a v nedeľu

... la bonté de Dieu notre Sauveur,
Sprostredkujeme služby
et son amour pour les hommes,
• kňaza
ont été manifestés... Tite
3,4
• dobrovoľníka
• psychológa
• sociálneho pracovníka

Ako nás kontaktovať?
Osobne na ambulancii
Pondelok až Piatok: 8:30-10:00
Utorok aj poobede:14:00-16:00
alebo telefonicky na t. č.
0915 343 721 - sr. Paulína alebo
0902 743 610 - ambulancia

