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Charita Holešov si Vás dovoluje informovat

o DOMÁcí

o rozšíření našich služeb

HOSPICOVOU PÉČi

Co mobilní hospic klientům nabiz':
•

spoluprád při péči o pacienta v terminálním stavu v domácím prostředi,

•
•

pravid lné
případn na

·tl \lY zdravotní s stry.
lNy I kale u padenta,

•

návštěvní pohotovostní služby 24 hodin denně

•

konzultaci odborníka na paliať

í medicínu a léčbu bo sti.
caem: je zmírnit utrpení pacienta v poslední fázi jeho života.

posláním domácfbo hospice je umoinit strávit poslední období
fivota v kruhu svých blízkých.
Principy paliativní péče

"

•

důstojné umírání se zvládnutím bolesti a jiných symptomů

•

maxllThifni r

•

přítomnost blízkých osob

pekt k přánim n

n ho

•

empatitká a lidsky autentická pé<e zdravotníků

•

dokonieni {naplněnij důlefitý<h úkolů a urovnáni vztahů

Specializovanj paliativni pič.: je akť ní odborná Inrerdisciplinární péle poskytovaná týmem odborní ů
(lekat. sestry. ošetřova eíé, soclálnf pracovník. fyzioterape-ut, piípadn~ psycho:og. pastorační praco ník,
koordinátor dobrOYOl iků a dalšf].
V dOm<) 'm prosti

ituto !.petldlil

a

u

{i l.dji~ťuji l"iíl~' í typu

.•.nobíllli {domd i) hosp ". T nt

tým působí v soucinnosti s registrujícími p ek 'ckými Jékari formou pravidelných návštěv nebo
jednorázovým expertním konzlliem a pomoci po sesta eni téčebného plánu. lékaři v týmu mohou mit
různou základní specializaci. od roku 2005 Jsou k dispozki odborníci se spcclalizalní atestacl v oboru
~paliativni medicína a

ba boíestt".

..'

Tovární 1407, 769 01 Holešov
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e-mail: info@holesov.charita.cz
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Charitní ošetřovatelská
služba

Charitní pečovatelská
služba

SAS pro rodiny s
dětmi

Pomoc osobám s péčí o vlastní
osobu a domácnost, zajištění

Pomoc a podpora rodinám s
dětmi, které jsou ohroženy

obědů,nákupů,pochůzeka
doprovodu klientů k lékaři.

sociálním vyloučením nebo
se ocitly v nepříznivé sociální
situaci.

PŮjčovna kompenzačních
pomůcek

Poskytování ošetřovatelské
péče klientům, podpora
soběstačnosti nemocného,
zmírnění těžkostí a zajištění
důstojného umírání. Péče je
prováděna na základě
doporučení ošetřujícího

Zapůjčení kompenzačních
pomůcek: elektrická nebo
mechanická postel, invalidní

Rozhovory, návštěvy uživatelů služeb
Charity, zajištění pastorační služby
v Charitě, zprostředkování kontaktu na
kněze a zprostředkování přijetí svátostí.

vozík, chodítko, klozetové křeslo,
sedačka do vany, močová láhev,
podložní mísa apod.

Koordinace a rozvoj práce
s dobrovolníky. Organizace sbírek, akcí,

lékaře.

v sídle Charity Holešov
vrchní sestra CHOS:
Bc. Zdenka Orálková
mobil: 604582 621
email:
chos@holesov.charita.cz
provozní doba:
Po-Pá
6:30-15:00

v zařízení DPS Novosady 1597
vedoucí CHPS:

v sídle Charity Holešov
vedoucí SAS:

Eva Relichová, DiS.

Gabriela Botosová, DiS.

mobil: 737 170936
e-rnaíl:

mobil: 737484565
e-mail:
sas@holesov.charita.cz
provozní doba:
Po-St 7:00-17:00
Út-Čt 7:00-15: 00
Pá 7:00 -13:30

chps@holesov.charita.cz
provozní doba:
Po-Pá
6:30-15:00

Pastorační asistent
a koordinátor dobrovolníků

v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:
Stanislava Neradilová
mobil: 734435 318
e-mail:
pomucky@holesov.charita.cz
provozní doba:
Po-Pá
8:00-9:00
12:30 -13:30

koncertů, PRo

v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:
Leona Machálková
mobil: 733 741 907
e-mail:
pastorace@holesov.charita.cz
provozní doba:
Po-Pá
8:00 -12:00
(po tel. domluvě i mimo provozní dobu)

