
HOSPIC TEMPUS 

 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

MĚLNÍK 

PRAHA – VÝCHOD 

 

Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas   

     Ludwig Van Beethoven 

 

 

POMÁHÁME 

s úctou a pokorou lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu 
nevyléčitelné́ choroby a přejí si strávit své́ poslední dny doma,         
v péči obětavé́ rodiny. 
 
 
POSKYTUJEME 

• domácí zdravotní péči  

• psychosociální podporu 

• odlehčovací a pečovatelskou pomoc 
 
TÝM 

• všeobecné sestry 

• psychosociální pracovnice 

• pečovatelky 

• lékař 
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PÉČE 

• terminální stadium onemocnění (např. nádorového) 

• poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění klienta 

• doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře  
k poskytování domácí hospicové péče 

• informovaný souhlas klienta  

• vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče  

•  zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny klienta 

• bydliště do 35 km od Mělníka (okres Mělník, Praha-východ) 

• podepsání smlouvy o poskytování domácí hospicové péče 
 

 

 



PRŮBĚH PÉČE 

• zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, 
průběžně kontrolují zdravotní stav pacienta, podávají léky 
(injekce  
a infuze), včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické 
funkce, poradí s pitným režimem a stravováním a také 
ohledně příznaků těžké nemoci, jako jsou např.: bolest, 
dušnost, nevolnost, zácpa…. 

• mimo domluvené návštěvy je sestřička stále k dispozici  
na telefonu, v případě potřeby zavolá lékaře 

• pečovatelky docházejí podle dohody s klientem nebo 
pečující osobou a pomůžou s hygienou, zaučí v zacházení 
s pacientem, vysvětlí správné polohování 

• dle možností používáme prvky Konceptu bazální stimulace 

• vytváříme pečující osobě dostatečný časový prostor  
pro nezbytný odpočinek a načerpání nových sil, přičemž 
vycházíme zcela z individuálních potřeb každého jednotlivce 

• za všech okolností dbáme na zachování lidské důstojnosti 

• zajistíme pomůcky usnadňující péči o nemocného ve vašem 
domově a budeme vám k dispozici, kdykoliv nás budete 
potřebovat 

• zprostředkujeme vám i duchovní pomoc, pokud si to budete 
přát. 

 
 
 
Klient se částečně podílí na úhradě domácí hospicové péče. 
Kompletní ceník je uveřejněn na webových stránkách. 
 
Služby jsou registrovány u Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 

 

 

KONTAKTY 

Provozovna: Mělník, Pražská 530/21, PSČ 276 01 
 
tel.: +420 720 557 554 
e-mail: hospic@hospictempus.cz, , 
 
web: www.hospictempus.cz 
Facebook: Hospic Tempus, z.s. 
 
 

 
 
 
HOSPIC TEMPUS, z.s., IČO: 058 94 271, ID DS: 23we4ir 
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., č.ú: 115-4273410257/0100 
 
Naše práce je finančně podporována několika dárci. 
Mimo jiné jsou to Krajský úřad Středočeského kraje, Nadace 
ČEZ, Pražská teplárenská, a.s. a PRE, a.s.. 
 
 


