Je zcela zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Lucius Annaeus Seneca

V Ošetřovatelském domově se snažíme vytvořit našim klientům krásné místo k životu. Přáním a cílem nás
všech je, aby se u nás každý klient cítil jako Doma.
Klienti k nám přicházejí žít v okamžiku, kdy už nejsou schopni být z jakéhokoliv důvodu ve svém domácím
prostředí. Bez pochyb je tento okamžik významným a často velice bolestivým a náročným obdobím, protože
většina starých lidí si přeje svůj život dožít doma, po boku svých blízkých a ideálně v prostředí, které dobře
zná.
A právě proto se snažíme, aby závěr života našich klientů byl, pokud možno dle jejich představ a přání. Našim
úkolem pak je, vytvořit bezpečné, klidné, důstojné a přátelské prostředí, zajišťující míru soukromí.
Uvědomujeme si, že být součástí komunity, nebýt sám a někam patřit je nesmírně důležité po celý život.

Paliativní péče není a nesmí být kulturou umírání, ale úctou k životu.

Přemýšlení o konci života je častým tématem nejen našich klientů, ale i jejich rodinných příslušníků. Jsme
připraveni vést otevřené rozhovory na toto téma. Jsme připraveni být nablízku a naslouchat našim klientům
a být podporou Vám, blízkých klientů.

Nebojte se nás zeptat o čem je paliativní péče, nebojte se mluvit o svých potřebách a
přáních o svých pochybnostech a strachu. Když budeme vědět, společně se budeme snažit
nalézt odpovědi a pomoci splnit vaše přání a potřeby.
Obecná paliativní péče je laskavé doprovázení, citlivost k obtížím starých a velmi křehkých lidí. Tlumení
utrpení tělesného, psychického, sociálního a spirituálního.
Specializovaná paliativní péče je cílená intervence na velké, složité, nepříjemné a často bolestivé stavy.
Zásady paliativní péče u nás v Domově







Poskytnout takový prostor, aby klient mohl zůstat sám sebou.
Respektovat jedinečnost každého klienta.
Pracovat v multidisciplinárním týmu. Věříme, že pohled více profesí a jejich propojení vede
k maximální míře pochopení klienta a jeho potřeb, proto spolupracujeme napříč všemi profesemi a
vzájemně se podporujeme a vnímáme se.
Spolupracovat s odborníky jako je paliatr, psycholog, kaplan. Spolupracujeme s Paliativním a
podpůrným týmem FNKV.
Komunikovat s rodinou a blízkými našich klientů a co nejvíce je podporovat při zapojování do péče o
klienta.




Dávat prostor k naplnění spirituálních potřeb a otevřeně o nich hovořit.
Podporovat rodinu a blízké klientů a pomáhat zvládnout zármutek nad ztrátou blízkého.

Co nám pomůže při poskytování paliativní péče?
Pro kvalitu paliativní péče je nejdůležitější komunikace a dostatek informací. Individuální péče, přání a
potřeby klienta jsou pro nás to nejdůležitější. Proto budeme rádi, když i Vašim prostřednictvím poznáme
životy našich klientů, jejich biografii a když s námi budete sdílet jejich přání a potřeby.

Kontakty na nás
Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA, ředitelka organizace
Mgr. Lenka Dlouhá, vedoucí sociální práce
Mgr. Helena Fišerová, vedoucí ošetřovatelské péče
Bc. Martina Seidlová, koordinátor paliativní péče

