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V Poličce, dne 10. 9. 2014 
 

   Domácí hospic sv. Michaela zahajuje provoz 

 
   Léta jsme veřejnost informovali, že Oblastní charita Polička, její středisko 
   Charitní ošetřovatelská služba, poskytuje služby umírajícím, kteří chtějí  
   svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Byla to pravda. Nazývali  
   jsme ji službou s prvky hospicové péče, protože jsme věděli, že do statusu 
   domácí hospicové péče jí ještě jeden podstatný článek chybí. Byl to 
hospicový tým. V letošním roce se ho podařilo sestavit, a proto 14. října v 16:30 hodin v Centru 
Bohuslava Martinů v Poličce můžeme slavnostně zahájit činnost Domácího hospice 
sv. Michaela.    

  Hospicový tým tvoří čtyři lékaři a lékař - odborný garant na léčbu bolesti a paliativní 
péči, vybrané a proškolené zdravotní sestry, sociální pracovnice a dva psychoterapeuti. V 
případě zájmu klienta nebo jeho rodiny do něho může být přizván také duchovní. 
Nezanedbatelná je také spolupráce s praktickým lékařem pacienta, který je o průběhu péče 
pravidelně informován a podílí se na péči o pacienta. 
 Složení hospicového týmu umožňuje výrazně rozšířit škálu pomoci. Pilířem zůstane 
odborná lékařská a sesterská péče. Sestra nově získá možnost konzultací změny zdravotního 
stavu nemocného s lékařem domácí hospicové péče, a to 24 hodin denně, a pacient lékařskou 
péči v domácím prostředí. K dispozici zůstává široká nabídka sociálních služeb (pečovatelská, 
asistenční, půjčovna pomůcek, atd.). 
 Členové rodiny mohou nalézt v hospicovém týmu podporu k dobrému zvládnutí 
ošetřování svého blízkého nemocného, využít poradenství v sociální oblasti a získat informace 
o návazných sociálních službách. Zvládání náročného období jim i nemocnému může ulehčit 
také psychoterapeut, případně duchovní. Rodině bude otevřena rovněž pomoc po úmrtí 
pacienta.  
 Péče zdravotních sester domácí hospicové péče je hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. Pacient hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených 
s návštěvní a pohotovostní službou lékaře, protože Domácí hospic sv. Michaela není 
smluvním zařízením zdravotních pojišťoven. Rozpočet bude posilován finančními příspěvky a 
dary jednotlivců, firem a obcí.  
 O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané 
žádosti a informovaného souhlasu nemocného. Domácí hospic sv. Michaela bude působit v 
obcích Borová, Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, 
Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, 
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Široký Důl a Telecí. Více informací o Domácím hospici sv. Michaela najdete na: 
www.policka.charita.cz. 

Štěpánka Dvořáková 
 

Asistence pomůže, kde může 

     
 Osobní asistence je jedno z nejmladších středisek Oblastní charity Polička. Pomáháme 
v ní lidem z Poličky a okolních obcí, kteří pro své zdravotní postižení, onemocnění či věk 
potřebují nezbytnou pomoc druhé osoby, třeba osobní asistentky.  
 Osobní asistentka tuto službu poskytuje v domácnosti, ve školách …, zkrátka všude 
tam, kde se lidé, kteří naši službu potřebují, právě pohybují. Pomáháme i rodinám v péči o 
jejich rodinné příslušníky, o které se sami starají. Poskytujeme například péči v době, kdy jsou 
pečující příbuzní v zaměstnání, nebo když musí z bytu na část dne odejít.  
 V čem všem můžeme být nápomocni? Například při přípravě jídla a pití a jeho podání, 
při oblékání i osobní hygieně; při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, 
nákupy), při umožňování kontaktu s vnějším prostředím (doprovody k lékaři, na zájmové 
aktivity, vycházky…).  
 Vždy volíme individuální přístup podle zvyklostí a potřeb klienta. Osobní asistence je i o 
společnosti. „To že není člověk doma sám, má si s kým popovídat, má mu kdo přečíst knihu, je 
pro něho v nemoci a ve stáří nesmírně důležité,“ řekla pečovatelka Lucie Lněničková. 
 V případě, že by někdo z vás, či z vašich blízkých potřeboval naši pomoc, můžete se na 
nás obrátit - třeba jen pro získání bližších informací. Jsme rádi, když vám můžeme pomoci. 

Eliška Pelikovská 
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