Hospic na Svatém Kopečku
Sadové náměstí 24
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
e-mail: info@hospickopecek.charita.cz
tel. 585 319 754, 739 526 264
Vážená paní, vážený pane,
člověk jako svobodný jedinec má nezadatelné právo na rozhodování o sobě i v otázkách tak citlivých,
jako je vlastní zdraví. Aby se mohl správně rozhodovat, má mít potřebné znalosti. Proto se na Vás obracíme
s následující informací.
Čím více toho o nemocném víme, tím více pro něho můžeme udělat. Proto prosíme Vašeho ošetřujícího
lékaře o vyplnění údajů v Žádosti (vyjádření lékaře). Její součástí je i písemný Svobodný informovaný souhlas
žadatele. „Svobodný“ znamená, že si sám nemocný hospic přeje, „informovaný“ znamená, že nemocný ví,
co hospic je a co není. Nechápejte to, prosím, jako pouhou formalitu.
Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti.
Lékařská věda může hodně, ale není všemocná. Máte-li to štěstí, že mezi Vámi a lékařem je upřímný a poctivý
vztah, možná Vám řekl, že další radikální léčba by byla pro Vás jen zdrojem nových nepříjemných vedlejších
účinků, ale život prodloužit nemůže. Zde je pak na místě léčba, kterou Vám může nabídnout hospic. Jejím cílem
není prodlužování, nýbrž kvalita života. A tak jako nikdo na světě, ani my nejsme schopni prodloužit život
do nekonečna. Lze však udržet určitou maximálně možnou kvalitu života i v jeho závěrečné fázi. To je smyslem
a podstatou existence hospiců a tím i pobytu v našem zařízení. Nebudeme ale život také zkracovat žádnou
euthanasií. Hospic nemocnému slibuje, že:
1) Nebude trpět nesnesitelnou bolestí.
2) Bude vždy respektována jeho lidská důstojnost.
3) V posledních chvílích nezůstane osamocen.
Lékař v hospici vědomě upouští od všech léčebných zákroků a postupů, které nemohou zlepšit kvalitu
života nemocného. A naopak ordinuje všechno to, co kvalitu života zlepšit může. Toto kriterium je v hospici
rozhodující. Domnívá-li se nemocný, že kvalitu jeho života zlepší přítomnost milované osoby, může s ním být
tato osoba ubytována na stejném pokoji. Pro tento účel máme připraveno 18 jednolůžkových pokojů s přistýlkou
a vlastním příslušenstvím (dalších 6 pokojů je dvojlůžkových). Máte-li další otázky, rádi Vám je zodpovíme.
Chceme, aby Váš souhlas byl opravdu svobodný a informovaný.
Za Hospic na Svatém Kopečku
Ing. Marta Šťastná, ředitelka

Hospic přijímá žadatele z celé ČR bez ohledu na národnost a vyznání.

Poř. č.:

Doručeno dne:

Žádost
(vyjádření lékaře)

o přijetí do Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce
tel: 585 319 754, 585 319 758, 739 526 264

Jméno a příjmení žadatele:
Rodné číslo:
Pojišťovna:
Stav:
Povolání (i dřívější):
Adresa trvalého bydliště (vč. tel.):

Žadatel bydlí sám (zakroužkujte):
Adresa nynějšího pobytu žadatele:

Odesílající lékař:
Tel.:
Adresa:

ano

ne

Praktický lékař:
Tel.:
Adresa:

Nejbližší osoba žadatele (příbuzná nebo jiná osoba, kterou určil žadatel):
Jméno a příjmení:
Vztah:
Adresa:
Tel. (lépe více čísel):
Diagnóza: a) základní onemocnění:

b) přidružené choroby:

Diabetes:
ano ne
Koagulopatie, warfarinizace apod.:
Infekce potlačující imunitu:
Tbc:
ano ne
Alkohol:
ano ne
Drogy:
ano ne
Dieta:

ano
ano

ne
ne

alergie:
epilepsie:
psychózy:
hepatitis:
cigarety:

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Současně podávané léky (forma, dávky):

Je nutno podávat léky, které vyžadují laboratorní kontroly?
Např.: antikoagulancia, insulin apod.

Jednoznačné vyjádření doporučujícího lékaře o tom, že u žadatele byla ukončena
kurativní péče a je indikována pouze léčba symptomatická:

Co bylo řečeno žadateli o jeho základní diagnóze, event. prognóze?

Současný stav:

a) vědomí

b) hybnosti

c) funkce svěračů

Hospitalizace v posledních 3 letech (rok, oddělení):

Má přiznaný příspěvek na péči?
ano ve výši: ..........................................

ne

pouze podaná žádost

NEZBYTNÉ PŘÍLOHY:
1.

SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS ŽADATELE podepsaný žadatelem

2.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ODESÍLAJÍCÍHO LÉKAŘE nebo
(PŘEDBĚŽNÁ) PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA Z POSLEDNÍ HOSPITALIZACE
3. RODINA S ŽADATELEM VYPLŇUJE ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
A VSTUPNÍ DOTAZNÍK.
Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů a dodání výše uvedených příloh!
Děkujeme za pochopení!

V ........................................................... dne ..........................................

Razítko zdravotnického zařízení a podpis lékaře:

Žádost (vyjádření lékaře) zašlete na výše uvedenou adresu Hospice na Svatém Kopečku.

Informace před přijetím
Klienti jsou do hospice přijímáni po schválení žádosti, a to vždy v pracovní dny během
dopoledne. V den přijetí je s klientem (příp. jeho opatrovníkem či zmocněncem) uzavřena
smlouva. Je vhodné, aby u přijetí byl přítomen rodinný příslušník či jiná blízká osoba klienta.

S sebou do hospice si vezměte:
-

Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.
Léky a pomůcky, které užíváte (berle, invalidní vozík, sluchadlo), toaletní potřeby,
přezůvky, župan (event. svetr, ponožky apod.). Hospic nabízí pyžamo a ručníky. Více
najdete na internetu v dokumentu Věci potřebné k nástupu, dostupný také v recepci.

Návštěvy
-

Jsou v hospici neomezeně, tedy 24 hodin denně.
Rodinným příslušníkům nabízíme možnost využití přistýlky
(50 Kč/noc) vč. objednání si celodenní stravy (dle aktuálního ceníku).

na

pokojích

Platba
-

Výše platby ze strany klienta se řídí platným ceníkem dostupným v recepci hospice
nebo na www.hospickopecek.charita.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde prosím odstřihněte, horní část si ponechá žadatel, dolní přiloží lékař k žádosti o přijetí.

SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS ŽADATELE
Příloha k žádosti (vyjádření lékaře) do Hospice na Svatém Kopečku

Jméno a příjmení nemocného:

RČ:

Potvrzuji svým podpisem, že jsem se rozhodl pro hospicovou péči svobodně, po zralém uvážení
a řádném poučení. Jsem si vědom toho, že cílem péče není prodloužení života, ale jeho kvalita a že zde nebudou
aplikovány léčebné zákroky a postupy, které nemohou zlepšit kvalitu života.
Souhlasím se zpracováním svých osobních a zdravotních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, pro potřeby dokumentace v Hospici na Svatém Kopečku.
Souhlasím se stanovenou platbou dle platného ceníku.

Souhlasím, aby s informacemi o mém zdravotním stavu byl seznámen/a:
jméno: ………...…………………………………..... vztah k žadateli: ……………………….…….

V ............................................. dne .........................

.............................................................
podpis žadatele

