PROČ TO (NE)JDE DOMA?
Dvě třetiny Čechů si přejí strávit vlastní stáří v domácím prostředí a chtějí to samé zajistit i svým
rodičům. 80 % z nás si přeje dožít doma, ale povede se to pouze 20 %.
Kvůli zhoršujícímu se zdraví postupně nestačíme na některé úkony a dříve nebo později jsme
převáženi do domovů pro seniory, nemocnic či oddělení následné péče, odkud už se zpět mnozí
nevrací. Důvodem mnohdy není nezájem rodiny či neochota přizpůsobit svůj životní styl, často jen
nemáme potřebnou podporu, informace, chybí nám profesionální konzultace. Nevíme, jaké služby,
možnosti v zajištění péče o staršího či nevyléčitelně nemocného člověka existují, jak nečekanou
situaci řešit a jak se s ní vyrovnat, zmenšit úzkost a obavy.
TŘI, o.p.s. nabízí odborné zdravotní a sociální služby v terénní, ambulantní a pobytové formě, které
lze kombinovat podle toho, jakou péči klient potřebuje. Naši sociální pracovníci Vám ochotně
pomůžou, seznámí Vás s dostupnými službami a nabídnou možná řešení Vaší obtížné situace. Služba
odborného sociálního poradenství je zcela zdarma. Nebojte se na nás obrátit, jsme zde pro Vás!
Kontakt: poradna@hospic-cercany.cz, 734 695 547.

CHCI O SVÉHO BLÍZKÉHO PEČOVAT DOMA
SLUŽBA DOMÁCÍ HOSPIC
Postarat se o blízkého umírajícího člověka doma může být vyčerpávající. Je to ale zároveň jedinečný
dar, který mu můžete dát. Náš profesionální tým zdravotníků pečuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu o
nevyléčitelně nemocné pacienty v konečné fázi jejich života, kteří chtějí žít a dožít doma. Podmínkou
přijetí do péče je bydliště nemocného do 30 km od Čerčan, pacientův informovaný svobodný souhlas
s péčí, schválení žádosti lékařem domácího hospice a přítomnost pečující osoby, která může a chce
celodenně pečovat. Tato osoba může čerpat příspěvek na ošetřování člena rodiny po dobu 90 dní.
Služba domácího hospice je pro klienty zdravotní pojišťovny VZP, VoZP, OZP a ZP Škoda zcela zdarma.
Kontakt: domaci@hospic-cercany.cz, 734 435 033.
TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Naši asistenti pečují v přirozeném domácím prostředí o ty, kteří jsou z důvodu věku, dlouhodobého
onemocnění či zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. Službu poskytujeme v pracovní
dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než
30 km od Čerčan. Kontakt: terenniOS@hospic-cercany.cz, 731 480 350.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Potřebné pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, přenosné toalety, antidekubitní pomůcky a matrace,
elektrická polohovací lůžka, koncentrátor kyslíku...atp.) slouží ke zvýšení samostatnosti pacienta a
zvyšují kvalitu jeho života. Pomůcky lze vyzvednout přímo v půjčovně (Jana Nohy 1352, Benešov)
nebo Vám je dovezeme domů prostřednictvím služby asistenčního auta. Naučíme Vás pomůcku
používat, a pokud bude potřeba, uvedeme ji do provozu (zapojení, montáž). Kontakt:
pujcovna@hospic-cercany.cz, 605 276 114.

KDYŽ PÉČE O BLÍZKÉHO NENÍ DOMA MOŽNÁ
POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme celodenní kompletní péči těm, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
Umožňujeme pečujícím osobám odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s
vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno. Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na
dobu maximálně 90 dnů za kalendářní rok. Kontakt: pobytovaOS@hospic-cercany.cz, 734 435 118.
HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE
Jsme zde pro ty, jež potřebují úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů snižujících kvalitu
života, a domácí péče v jejich případě není možná nebo nestačí. O umístění v našem zařízení může
požádat každý (bez ohledu na věk, finanční možnosti a místo bydliště), kdo je v terminálním stádiu
onemocnění jak s diagnózou onkologickou, tak neonkologickou (např. srdeční selhání,
neurodegenerativní onemocnění, a pod.) a vyžaduje s ohledem na komplexnost přítomných
tělesných příznaků a psycho-sociálních či spirituálních potřeb specializovanou paliativní (úlevnou)
léčbu a péči. Kontakt: luzkovy@hospic-cercany.cz, 731 461 124.

