OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814
středisko Hospic Anežky České, www.hospic.cz, tel. 491467030

INFORMACE PŘED PŘIJETÍM do Hospice Anežky České
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je charitní nestátní zdravotnické zařízení pro pacienty
v pokročilém stádiu většinou onkologického onemocnění, u nichž náročnost léčebné a ošetřovatelské
péče přesahuje možnosti domácí péče. Do hospice jsou přijímáni pacienti různého věku z celé republiky
bez ohledu na národnost a náboženské vyznání. Jedná se o první zařízení svého druhu v ČR.
Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti.
Snažíme se zkvalitnit pacientovy dny strávené v hospici a zároveň respektujeme smrt jako nedílnou
a přirozenou součást života.
Hospic se snaží pacientovi zajistit, že:
1) nebude trpět nesnesitelnou bolestí
2) vždy bude respektována jeho lidská důstojnost
3) ani v posledních chvílích nezůstane osamocen
Naším cílem je, aby pacient žil co nejplněji až do poslední chvíle svého života. Prioritou je poskytování
kvalitní odborné zdravotní a ošetřovatelské péče, zaměřené na tlumení bolesti a ostatních příznaků
nemoci. Kromě péče o tělesnou stránku se věnujeme dalším pacientovým potřebám – duševním,
sociálním a spirituálním. Pacient a jeho blízcí mohou využít nabídky služeb sociální pracovnice,
psychoterapeuta, duchovního. Všestrannou péči poskytujeme v rozsahu podle potřeb a dohody
s pacientem a jeho blízkými.
Přijetí do hospice probíhá na základě žádosti, jejíž součástí je Informovaný souhlas pacienta. Žádost
lze získat u Vašeho lékaře, v nemocnici, v hospici nebo na internetových stránkách www.hospic.cz, kde
jsou k dispozici i Informace před přijetím. Žádost vyplní žadatel či jeho rodina s ošetřujícím lékařem
(praktický či odborný lékař z nemocničního oddělení) a zašle ji do hospice spolu s aktuální lékařskou
zprávou a Informovaným souhlasem (podepsaným žadatelem).
Přijetí jsme schopni vyřešit v krátké době. O přijetí rozhodují lékaři hospice s vrchní a staniční sestrou
a sociálními pracovnicemi. Posuzují, zda žadatel splňuje všechna tato kritéria:
- pokročilé stádium většinou onkologického onemocnění
- léčba směřující k vyléčení nemoci byla ukončena a je nahrazena léčbou negativních dopadů nemoci
- stav žadatele není stabilizován vzhledem k jasně definovanému terminálnímu nebo preterminálnímu
zdravotnímu stavu
- péči o žadatele není možné zajistit v domácím prostředí
Hospic stojí poblíž centra města. Kapacita je 30 lůžek pro pacienty a 14 míst pro přespávání
doprovázejících osob (přistýlka na jednolůžkových pokojích s pacientem). Pokoje jsou vybaveny
polohovací postelí, šatní skříní, křesílkem, nočním stolkem, televizí, wi - fi, žaluziemi, klimatizací
a sociálním zařízením. Pacienti a jejich doprovod mají možnost využít kuchyňku. Kuchyňka je vybavena
lednicí s mrazákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a nádobím. Můžete pobývat v zimní
zahradě, na terase, v čajovně nebo v kapli. Každou středu a sobotu v 16:30 hodin se konají v kapli
bohoslužby. Hospic si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce na www.hospic.cz.
Pro dopravu do hospice můžete využít naši sanitku - příkaz k transportu vyplní Váš ošetřující lékař.
Pokud nemáte příkaz k transportu a požadujete naši sanitu, potom účtujeme 16,- Kč za každý ujetý
kilometr.
Po přijetí do hospice Vám lékař při vstupním vyšetření vysvětlí rozsah hospicové péče. Zdravotní sestra
s Vámi projedná úvodní informace, sociální pracovnice sepíše Smlouvu o poskytnutí zdravotní a jiné

péče v Hospici Anežky České. Během celého pobytu Vám budou sestry, ošetřovatelky, sociální
pracovnice a další personál nablízku.
Návštěvy jsou v hospici neomezené – po celý týden 24 hodin denně. Blízká osoba pacienta se může
v hospici též ubytovat na pokoji s pacientem nebo samostatně v 1 km vzdáleném charitním zařízení
Háčko. Chcete-li této možnosti využít, zaškrtněte v žádosti o přijetí kolonku ubytování blízké osoby
a předem zavolejte na 491 467 035/038, tel. Háčko 491 610 310. Maximální výše majetku, kterou si
může pacient uschovat v trezoru hospice, činí 50.000,- Kč. Majetkem se rozumí peněžní hotovost,
vkladní knížky apod. Tento majetek zůstává samozřejmě vlastnictvím pacienta. Doporučujeme, abyste
si větší finanční obnos, šperky a jiné cennosti nechali raději doma.
Platby pro pacienty:
Pacient se podílí na nákladech souvisejících s poskytováním nezdravotních (sociálních) služeb. Sociální
služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou z prostředků veřejného zdravotního pojištění a náklady
představují spoluúčast pacienta na zvýšených sociálních a jiných nákladech, spojených s poskytováním
péče. Výše paušální částky na úhradu sociálních služeb se odvíjí i od nadstandardního ubytování.
Platba činí: 260 Kč za každý započatý den pobytu na jednolůžkovém pokoji
220 Kč za každý započatý den pobytu na dvoulůžkovém pokoji
180 Kč za každý započatý den pobytu na čtyřlůžkovém pokoji
Je-li pacient žadatel nebo příjemce příspěvku na péči, náleží tento příspěvek v souladu s § 21 odst. 2,
písm. d) a § 16 zákona č. 108/2006 Sb. speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového
typu. Pokud pacientovi vznikl nárok na příspěvek na péči, avšak dosud mu nebyl příslušným orgánem
státní správy přiznán, zavazuje se pacient uhradit zařízení adekvátní podíl tohoto příspěvku nejpozději
do tří dnů od jeho první výplaty.
V platbách může být zohledněna výše příjmů tak, aby po zaplacení plateb zůstalo pro vlastní potřebu
pacientovi 25 % příjmu avšak minimálně 2.000 Kč.
Poplatky pro doprovody:

nocleh
snídaně
oběd
večeře

90 Kč
37 Kč
79 Kč (dieta 85 Kč, výběr 89 Kč)
45 Kč

Co si vzít s sebou:
- občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny
- léky, které běžně užíváte
- pomůcky, které běžně používáte (hůl, berle, vozík apod.)
- toaletní potřeby
- pyžama nebo noční košile (není nutné), župan
- pohodlné oblečení na den, domácí obuv na přezutí
KONTAKTY:
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko: Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec
lékaři: telefon: 491 467 035, fax: 491 467 054, e-mail: lekari@hospic.cz
recepce: 491 467 030
vrchní sestra: 491 467 033
sociální pracovnice: 491 467 038, e-mail: social.prac@hospic.cz
Další informace naleznete na: www.hospic.cz
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