
 

 

 
 

Domácí hospic  

Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému 
a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu.  
Cílem je umožnit těžce nebo nevyléčitelně nemocným, aby strávili závěr života doma se 
svými nejbližšími, zachovali si svoji důstojnost, měli co nejkvalitnější služby a jejich blízcí měli 
oporu. V péči hospice bývá každý den okolo 19 pacientů, ročně poskytneme služby zhruba 
170 pacientům a po jejich odchodu nabízíme také podporu pozůstalým. 
 
Domácí hospic Strom života poskytuje specializovanou paliativní péči, která: 

 respektuje lidskou důstojnost a je nablízku v závěrečném stádiu nemoci 

 neslibuje vyléčení tam, kde to již není možné, ale pomáhá nemocným 
pochopit, že život má svoji cenu až do konce 

 umí účinně mírnit bolest, dušnost a další závažné projevy umírání 

 zahrnuje 24 hodinovou pohotovost sester i lékaře 

  v případě zájmu nabízí návštěvy sociálního pracovníka, psychoterapeuta, 
pastoračního pracovníka nebo poradce pro pozůstalé 

 nabízí zapůjčení potřebných kompenzačních a zdravotních pomůcek. 
 

Služba mobilního hospice je určena nevyléčitelně nemocným lidem všech věkových 
kategorií, kteří chtějí strávit poslední část svého života doma, mezi svými blízkými a  
 

 o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat 

 byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a lze očekávat, že mají před sebou 
život v řádu dnů, týdnů, nebo maximálně několika měsíců. 

 



 

 

 

Poradna pro pozůstalé 

Péče o pozůstalé je přirozenou součástí hospicové péče. Truchlení je součást našeho života, 

kdy potřebujeme čas a síly na vyrovnání se se ztrátou někoho, kdo byl s naším životem úzce 

spjatý a koho jsme měli rádi. 

Poradna nabízí své služby nejen pozůstalým, kteří pro své blízké využívali našich služeb, ale 

všem, kteří ztratili svého blízkého a potřebují chápající a přívětivé prostředí, pozornost a 

lidskou blízkost. Mimo individuální poradenství, kdy se poradce pro pozůstalé nebo 

psychoterapeut individuálně věnuje pozůstalému, pořádáme pravidelné setkávání 

svépomocných skupin pozůstalých. Jedná se o příjemná odpolední setkání u kávy, čaje a 

někdy i zajímavých činností, kde se scházejí lidé, aby společně čelili samotě a smutku, 

beznaději a nečinnosti, aby společně hledali, jak žít dál bez těch, které ztratili. 

 

 

Dětský klub pro pozůstalé děti STROMEČEK 

Protože jen za poslední rok, se v naší péči zůstalo zhruba 30 pozůstalých dětí ve věku 1 – 16 
let, rozšířili jsme naši pomoc i o poradnu pro pozůstalé děti. Jedná se o neformální setkání 
dětí, kterým zemřel někdo blízký – jeden nebo oba z rodičů, prarodičů, sourozenec…  

Setkání v dětském klubu Stromeček vede zkušený terapeut se znalostí specifik dětského 
truchlení a záleží jen na samotných dětech, zda se o svých prožitcích budou chtít podělit 
s ostatními, nebo jen naslouchat. Každé setkání je zároveň kreativní dílnou, kde si děti 
mohou vyrobit nějaký dárek pro sebe nebo své blízké. 

 

   
 

 
 

 



 

 

HOSPIC V DĚLOZE – perinata lní  pe č e 

 

Služba perinatální hospicové 

péče je určena pro matky a 

rodiny, jimž se narodí mrtvé 

dítě nebo jimž dítě zemře do 7 

dní od porodu. Je vhodná 

tam, kde je zřejmá prognóza – 

tedy kde lze předpovědět, že 

dítě nemá naději na 

dlouhodobé přežití. Určit, jak 

dlouho bude žít, samozřejmě 

není možné. V plánu 

perinatální hospicová péče o 

rodinu a očekávané dítě jsou 

zohledněné různé scénáře, 

samotná péče je poskytována na základě 

toho, co je v danou chvíli pro konkrétní dítě 

a jeho rodinu nejlepší. 

- Perinatální paliativní péče může být 

vhodná také pro extrémně předčasně 

narozené děti – děti narozené na hranici – 

viability – pro které není vhodná intenzivní 

péče, neboť by nepřinášela žádné 

terapeutické výsledky, pouze dítě zatížila. 

- Perinatální hospicová péče – neboli 

hospic v děloze, začíná okamžikem 

stanovení diagnózy. Zahrnuje vytvoření 

porodního plánu a naplánování budoucích 

rozhodnutí o zdravotní péči pro dítě. Jejím cílem je zajistit nemocnému dítěti pohodlí 

a poskytnout podporu rodině během těhotenství, porodu a také po něm. 

 

Odlehčovací služby 

 Doplňují nabídku služeb Stromu života o službu těžce nemocným lidem, kteří jsou relativně 

soběstační, většinou ještě nepotřebují zdravotní služby domácího hospice, ale oni nebo 

jejich rodina potřebují ulevit, nebo si odpočinout. 

 umožňuje lidem v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelné nemoci být 

doma a být co nejdéle soběstační 

 podporuje zachování přátelských a rodinných vztahů 

 nabídne odpočinek těm, kteří o nemocného pečují 



 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna zdravotnických pomůcek Stromu života disponuje speciálními pomůckami, které 

potřebují právě pacienti, kteří v péči své rodiny tráví poslední dny či týdny doma. Spolu 

s odbornou zdravotnickou péčí jsou pomůcky tím základním, co pacientovi i pečujícím tento 

čas významně ulehčí. Půjčovna je vybavena kvalitními a často drahými pomůckami, které by 

si rodina namohla dovolit kvůli několika týdnům, maximálně měsícům péče zakoupit. 

Půjčovna pomůcek je určena především pacientům domácího hospice, kteří byli přijati do 

péče. 

Lidé, kteří jsou v péči domácího hospice, mají k dispozici  

 koncentrátory kyslíku 

 dávkovače opiátů, infuzní pumpy 

 polohovací postele, pasivní i aktivní antidekubitní matrace  

 chodítka, toaletní křesla 

 nafukovací vanu a sprchovací set pro hygienu na lůžku 

  a mnoho dalších pomůcek, které uleví nejen pacientům, ale ulehčí péči jejich 

blízkým. 

Pomůcky umožní kvalitní a důstojnou péči v důvěrném prostředí domova, která je ovšem 

odborně a technicky srovnatelná s péčí nemocniční. 

 

Často zavíráme oči před vším, co souvisí 

s umíráním. Když se pak smrt přiblíží k nám nebo 

naší rodině, nevíme si rady. 

Strom života nabízí několik na sebe navazujících 

služeb, jak je různé skupiny pacientů a pečujících 

potřebují. 

  

 

 

 

Čemu mají naše služby pomoci? 

 nabídnout odbornou zdravotnickou pomoc 

 povzbudit rodinu k pečování a podpořit ji 

 dodat pacientům i jejich blízkým potřebné informace 

 nabídnout vzdělání v této oblasti dětem i dospělým, laikům i zdravotníkům 



 

 

 přispět k zmírnění strachu ze smrti a odtabuizování tématu umírání 

 
Dobročinný obchůdek SRDCOVKA 

Vymysleli jsme projekt Neziskovky sobě, kdy prezentujeme jiné neziskové organizace 

v našem obchůdku s dárkovými předměty, které jsou vytvářeny v různých sociálních a 

terapeutických dílnách. Náš obchod se jmenuje SRDCOVKA – nakupujte srdcem. Každý 

předmět nakoupený v tomto obchůdku je předmětem s příběhem. 

 

 

 

 

V rámci Dne otevřených dveří 22. 3. 2016 jsme přivítali spoustu vzácných hostů, sponzorů a  

pozůstalých  v našich nových prostorách na ul. Kostelní 37 v Novém Jičíně, kde si mohli 

všichni zájemci prohlédnout naše nové prostory, zázemí mobilního hospice, herny pro děti, 

nahlédli do našeho nového obchůdku s dárkovými předměty, či poseděli na příjemné  

venkovní terase. 

 

 

De kujeme, ž e poma ha te s na mi…. 

 

 


