
 

 

HOSPIC – INFORMACE PŘED PŘIJETÍM  
 
Hospic je zdravotnické zařízení poskytující nepřetržitou péči lidem v pokročilém stádiu 
nevyléčitelné nemoci, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby a je nutná léčba 
paliativní (úlevná), to znamená léčba bolesti a ostatních příznaků nemoci. Nemocnému je 
poskytována odborná péče v oblasti medicínské, biologické, sociální, psychologické a duchovní. 
Pobyt v hospici může navrhnout a doporučit praktický či odborný lékař nebo si ho může vyžádat 
sám nemocný a jeho blízcí. 
 
Žádost k přijetí do hospice můžete podat osobně v hospici, poštou, faxem, datovou schránkou 
nebo e-mailem. Při osobní návštěvě Vám ukážeme hospic a zodpovíme Vaše otázky, případně 
se domluvíme na termínu přijetí. Termín nástupu sjednáváme individuálně, podle disponibilní 
kapacity, ale především s ohledem na potřeby a přání nemocného. 
 
Součástí žádosti je také zdravotní záznam (lékařská zpráva) a informovaný souhlas klienta. 
 
Nezapomeňte si vzít s sebou 

• občanský průkaz 

• průkazku zdravotní pojišťovny 

• toaletní potřeby (mýdlo, sprchový gel, šampon na vlasy, tělové mléko, krém, hřeben, pastu  
a kartáček na zuby, apod.) 

• domácí obuv 

• pomůcky, které běžně používáte (např. hůl, chodítko, brýle), označené jménem 
 

Naše zařízení je dostatečně vybaveno osobním oblečením, ručníky, lůžkovinami.  
 
Doporučujeme vzít si s sebou drobnosti, které Vám připomenou domov (menší obrázky, 
fotografie, oblíbený hrníček apod.).  
 
Pobyt 
Klienti mají k dispozici 1 a 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, v případě 
jednolůžkových pokojů s možností přistýlky pro doprovázející osobu. Podle přání mají k dispozici 
rádio, rychlovarnou konvici nebo mikrovlnou troubu, případně další drobné vybavení, televize jsou 
na všech pokojích. Mražené a chlazené potraviny lze uložit do lednice na oddělení.  
 
Péče 
O nemocného pečuje tým odborných pracovníků: Lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, duchovní, 
sociální pracovnice, dobrovolníci. Jejich podporu a pomoc mohou využít i blízcí klienta. 
 
Služby v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace neposkytujeme, můžeme je zprostředkovat. 
 
Informace o zdravotním stavu nemocného podávají pouze lékaři. Nemocný si může zvolit osoby, 
kterým lékaři tyto informace poskytnou. 
 
Duchovní péče 
Hospic je otevřen pro všechny indikované nemocné bez ohledu na vyznání a světový názor. 
Budete-li si přát návštěvu duchovního kterékoliv církve, rádi Vám ji zprostředkujeme. Můžete se 
též účastnit pravidelných bohoslužeb v hospicové kapli, vždy ve středu v 15 hodin, střídavě 
evangelické a katolické církve. 



 

 

 
Dobrovolníci 
V hospici vypomáhají proškolení dobrovolníci. Pokud budete mít zájem, mohou Vás dobrovolníci 
navštěvovat, vzít na procházku, předčítat z oblíbené knihy i zajistit řadu dalších drobných služeb. 
 
Návštěvy 
Návštěvy jsou v hospici možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Záleží jen na Vás, kdy je budete 
přijímat. Potěšit Vás mohou také děti a domácí mazlíčci.  
 
Uložení finanční hotovosti 
Větší finanční obnosy a cennosti nechejte raději doma. Do hospice si můžete nechat zasílat 
důchod, který Vám bezpečně uložíme v trezoru.  
 
Úhrada pobytu 
Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Protože úhrada zdravotní pojišťovny 
nepokryje všechny náklady, např. náklady na praní a opravu prádla, náklady na obstarání a 
dovoz léků, náklady na provoz TV nebo lednice pro klienty, část nákladů (dofinancování těchto 
služeb) hradí paušální částkou klient.   
 
Výše úhrady je uvedena v aktuálním ceníku, který je k dispozici u sociálních pracovnic a na 
webových stránkách www.diakonievm.cz   
 
Pokud je klient příjemcem příspěvku na péči, který je určen k zajištění potřebné pomoci při 
zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti na pomoci jiné 
osoby, náleží příspěvek na péči hospici. 
 
Další informace 
 
Sociální pracovnice:  Tel. číslo:  571 629 086, 736 473 245 
    E-mail:  citadela@diakonievm.cz 
   Fax:   571 629 085       
 
 
 

 

Nejlepším darem, který může rodina nemocnému dát,  
 

je doprovod a společný pobyt blízké osoby. 
 

http://www.diakonievm.cz/

