
Hospic je láskyplná péče, se kterou se 
ze života odchází v klidu a smíření.
Hospic je dobrá tečka za životem.

Brožurka vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví

 „Do našeho života přišla chvíle, kdy nám lékař řekl, že s nemocí 
naší maminky už více nemůže pomoci. Maminku jsme nechtěli 
poslat někam, kde by zůstala bez naší pomoci a naší přítomnosti.
V den, kdy jsme už zkusili opravdu všechno a byli bezradní, jsme 
zvedli telefon a vytočili číslo domácího hospice Devětsil. Přišla 
okamžitá pomoc. V takových těžkých chvílích je důležité vědět, že 
se máte na koho obrátit, a to v jakoukoli hodinu. Vždy nám pora-
dili buď po telefonu, nebo přijeli osobně, jakmile to bylo možné. 
Paní doktorka s panem doktorem nám vysvětlili, co se vlastně 
děje a co bude následovat. Samotná péče lékařů a sestřiček byla 
úžasná. Dali nám cenné rady a pomohli situaci zvládnout po  fy-
zické i psychické stránce, svými slovy a pomocí nám i mamince  
v těžkých chvílích velmi pomohli.
Jsme moc rádi, že jste tu pro nás i maminku byli a že svoji pomoc 
nabízíte všem, kdo ji potřebují.“

pečující rodina

Domácí hospic Devětsil  

Tel: 737 266 974  
devetsil@diakonievsetin.cz

www.diakonievsetin.cz

„I poslední dny 
můžeme 

prožít doma, 
spolu.“

DOMÁCÍ HOSPIC
MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ 
PALIATIVNÍ PÉČE



MOBILNÍ

Tým domácího hospice dojíždí k vám domů v situaci, 
kdy je váš blízký nevyléčitelně nemocný v terminálním 
stadiu a vy byste chtěli o něho pečovat doma.

SPECIALIZOVANÁ

Tým domácího hospice tvoří lékaři, zdravotní sestry, 
sociální pracovník, psycholog a duchovní.

Půjčuje pomůcky pro péči doma, např.:

PALIATIVNÍ

Po ukončení aktivní léčby nastupuje péče paliativní,
která zahrnuje zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zamě-
řuje se na tišení bolesti a všech příznaků souvisejících 
s nemocí.

Tým domácího hospice přebírá veškerou zdravotní péči 
o pacienta obdobně jako v nemocnici. Zajišťuje potřeb-
né léky i speciální hygienické pomůcky.

PÉČE

Tým domácího hospice vám bude k dispozici 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu formou pravidelných  
i pohotovostních návštěv, telefonických konzultací  
a doprovázením.

polohovací lůžko
mobilní WC
chodítko
invalidní vozík
oxygenátor
odsávačku

Pomáhá s vyřízením příspěvku na péči, 
poskytuje psychologickou a duchovní podporu.


