
Для вмираючих пацієнтів та пацієнтів на останніх стадіях захворювання (для дорослих та
дітей), які хочуть провести останні дні та тижні разом зі своїми близькими, незважаючи на
тяжку хворобу.

Цілодобова присутність опікуна (члена сім'ї або близької особи) 24 години на добу.
Пацієнта регулярно відвідує медичний працівник, а також є черговий лікар швидкої медичної
допомоги (24 години на добу/7 днів на тиждень).
Медичні працівники забезпечують пацієнта необхідними ліками, а також надають допоміжні
засоби для полегшення догляду пацієнта.
Можна скористатися послугами соціального працівника, психолога, священнослужителя чи
волонтерів.
Догляд також включає підтримку сім'ї після смерті пацієнта.

 
Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам.
Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є також
психологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послуги
мобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджає
за місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щоб
пацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншому
короткостроковому чи тимчасовому житлі.

Для кого призначений догляд?

Як виглядає турбота?

Скільки коштує послуга? 
Люди, які тікають від війни з України, отримують медичне страхування одночасно з отриманням
так званої візи толерантності. Медичні послуги хоспісу надаються безкоштовно в рамках
медичного страхування, але інші послуги, які пов'язані з доглядом, можуть бути платними
(приблизно 100-400 крон за один день догляду). Точні умови завжди заздалегідь будуть узгоджені
з вами обраним хоспісом та завжди будуть зазначені в договорі догляду, на підставі якого
надаються послуги.

Де знайти домашній хоспіс? 
Вам необхідно знайти конкретний хоспіс якомога ближче до вашого місця проживання, щоб
медичні працівники могли виїжджати до пацієнта, коли в цьому буде необхідність. Перелік
хоспісів можна знайти на сайті www.mobilnihospice.cz/soucasni-clenove або www.umirani.cz. Або ви
можете написати на електронну пошту info@mobilnihospice.cz.

Домашній хоспіс для людей, які втекли
від війни в Україні
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Для умирающих пациентов и пациентов на последних стадиях заболевания (для взрослых и
детей), которые хотят провести последние дни и недели вместе со своими близкими,
несмотря на тяжелую болезнь.

Круглосуточное присутствие опекуна (члена семьи или близкого лица) 24 часа в сутки.
Пациента регулярно посещает медицинский работник, а также дежурный врач скорой
медицинской помощи (24 часа в сутки/7 дней в неделю).
Медицинские работники снабжают пациента необходимыми лекарствами, а также
предоставляют вспомогательные средства для облегчения ухода за пациентом.
Можно воспользоваться услугами социального работника, психолога, священнослужителя
или волонтеров.
Уход также включает в себя поддержку семьи после смерти пациента.

 
Домашние хосписы обеспечивают специализированный медицинский уход в домашних
условиях пациентам. Это медицинская услуга, которую оказывают врачи и квалифицированные
медсестры. Частью заботы является психологическая или духовная поддержка семьи и помощь
в решении практических вопросов. Услуги мобильного хосписа входят в состав
гарантированной государственной услуги. Команда хосписа выезжает по месту жительства
пациента и оказывает помощь в сотрудничестве с другими членами семьи, чтобы пациент мог
достойно умереть в домашних условиях, в том числе в общежитии или другом краткосрочном
или временном жилье.

Для кого предназначен уход?

Как выглядит забота?

Сколько стоит услуга? 
Люди, бегущие от войны с Украиной, получают медицинское страхование одновременно с
получением так называемой визы толерантности. Медицинские услуги хосписа
предоставляются бесплатно в рамках медицинского страхования, но другие услуги, связанные с
уходом могут быть платными (примерно 100-400 крон за один день ухода). Точные условия
всегда будут заранее согласованы с вами выбранным хосписом и всегда будут указаны в
договоре ухода, на основании которого предоставляются услуги.

Где найти домашний хоспис?
Вам необходимо найти конкретный хоспис поближе к вашему месту жительства, чтобы
медицинские работники могли выезжать к пациенту, когда в этом будет необходимость. Список
хосписов можно найти на сайте www.mobilnihospice.cz/soucasni-clenove или www.umirani.cz. Или
вы можете написать на электронную почту info@mobilnihospice.cz.

Домашний хоспис для людей, бежавших
от войны в Украине
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