Domácí hospic
Nablízku, z.ú.
Dovolujeme si Vám představit Domácí hospic Nablízku, z. ú., který si
klade za cíl poskytovat péči těm lidem, u nichž medicína vyčerpala
všechny své možnosti.

Co je domácí hospic?
● Je to odborná zdravotně-sociální služba pro nemocné, kteří se ocitli na konci své životní cesty
a chtějí své poslední dny strávit doma, v kruhu svých blízkých.
● Nemocnému pomáhá odstranit nebo zmírnit bolest a zajišťuje mu takovou péči, aby
v posledních chvílích života nezůstal osamocen a současně byla plně respektována jeho
lidská důstojnost.
● Péče je poskytována kvalifikovaným týmem, který odborně a lidsky podporuje rodinu
v každodenní péči o své blízké a doprovází je i v nelehké době po jejich smrti.
● Klient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo na naše kontaktní centrum, na které se
mohou kdykoliv obrátit se žádostí o radu a pomoc a to 24 hodin denně.

Kdo jsme a jaký je náš cíl?
● Jsme tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychoterapeuta,
duchovního a dobrovolníků.
● Zajišťujeme specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem v jejich
domácím prostředí v kruhu jejich nejbližších.
● Poskytujeme službu klientům v Lysé nad Labem a v okolních městech a obcích v okruhu do
30 km (Nymburk, Benátky n. J., Český Brod, Čelákovice, Brandýs n. L., atd.)

Jak můžete být nápomocni Vy?
● Domácí hospicová péče není zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění a platby
pacientů kryjí jen malou část skutečných nákladů.
● Hledáme proto dárce, kteří by nám pomohli získat nezbytné finanční prostředky na
provoz hospice. Budeme vděčni za každou formu Vaší podpory!
● Za všechny naše klienty, kterým chceme být nablízku, Vám předem srdečně děkujeme.
Aktuální informace o naší činnosti najdete také na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz
či facebook https://www.facebook.com/hospiclysa/
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