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Vážení kolegové,  
 
dovolte mi, abych Vám představila záměr společnosti Kompletní péče s.r.o. a neziskové 
organizace Důstojný odchod z.ú., kterým je založení domácího hospice v Berouně s působností 
v rámci Středočeského kraje. 
Domácí hospic poskytuje služby nevyléčitelně nemocným klientům v pokročilém nebo 
terminálním stádiu jejich onemocnění, kteří s podporou svých blízkých pečujících chtějí závěr 
svého života prožít v domácím prostředí. Služba je poskytována nepřetržitě v režimu 24/7. 
Mobilní specializovaná péče poskytuje specializovanou lékařskou paliativní péči a domácí 
ošetřovatelskou a paliativní péči v domácím prostředí nemocného formou návštěvní služby 
multidisciplinárního týmu. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná 
péče, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu 
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Multidisciplinární tým tvoří: specializovaný 
lékař s atestací v oboru paliativní medicíny, vrchní sestra, všeobecné zdravotní sestry, sociální 
pracovnice, psycholog, duchovní a další profese. 
Péče je poskytována v souladu se Standardy mobilní specializované paliativní péče 
https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2019/02/2018-standardy_mobilni_paliativni_pece_a4_final.pdf 

 
Centrum domácí péče (http://centrumdomacipece.cz), provozované společností Kompletní 
péče s.r.o., zajišťuje domácí hospicovou péči v okresech Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram 
a Praha západ od roku 2017. 
Aktuálně pracujeme na registraci zdravotních a sociálních služeb a získání oprávnění 
k poskytování zdravotní a sociální péče v rámci domácího hospice, který bude svoji činnost 
vykonávat jako nezisková organizace a naváže tak na činnost společnosti Důstojný odchod 
z.ú. (https://www.dustojnyodchod.cz), která od roku 2018 seznamuje laickou i odbornou 
veřejnost s možnostmi využití specializované paliativní péče.  
 
V rámci domácího hospice chceme vedle zdravotní péče poskytovat 
 
1. registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství   

 v ambulantní formě jako specializovanou sociální poradnu pro klienty domácího 
hospice a potencionální zájemce o službu z okresů Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram 
a Praha západ,  

 v terénní formě bude odborné sociální poradenství poskytováno v přirozeném 
sociálním prostředí nemocného – nemocnému a jeho blízkým pečujícím. 

 
Sociální poradna bude určena lidem s nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinným 
příslušníkům, blízkým a pozůstalým nejen klientům domácího hospice. Konkrétně půjde 
o cílovou skupinu „osoby s chronickým onemocněním“ od 18ti let věku. Horní věková hranice 
nebude stanovena.  
Plánovaná sociální služba je v souladu s cílem 5.3.1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Středočeském kraji na období 2020–2022, který mluví o dostupnosti služeb pro osoby 
se sníženou soběstačností za účelem podpory běžného způsobu života v co nejméně omezujícím 
prostředí. 
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Cílem služby bude usnadnit:  
 život člověku s nevyléčitelným onemocněním,  
 péči blízkým nemocného, kteří se rozhodli o něj pečovat doma,  
 pozůstalým. 

 Klientům v rámci poradenství můžeme: 
 poskytnout poradenskou, psychologickou, spirituální péči, krizovou intervenci v rámci 

intervence sociální, předat kontakt na právní pomoc,  
 předat důležité informace související s kvalitní domácí ošetřovatelskou péčí, 

zprostředkovat zapůjčení kompenzačních pomůcek,  
 pomoci při orientaci v systému dávek státní sociální podpory a péče, dávek ze systému 

sociálního zabezpečení, 
 poskytnout poradenství pro pozůstalé a podporu v období vyrovnávání se se ztrátou 

blízké osoby. 
 
 

2. registrovanou sociální službu odlehčovací služba   
 v terénní formě bude odlehčovací služba poskytována především klientům domácího 

hospice 

Cílovou skupinou služby jsou dlouhodobě a nevyléčitelně nemocní, kteří mohou a chtějí závěr 
svého života prožít ve vlastním sociálním prostředí v péči svých blízkých. Nutnou podmínkou 
je, aby se do péče o nemocného celodenně zapojila pečující osoba. Konkrétně půjde o cílovou 
skupinu osoby s chronickým onemocněním od 18ti let věku. Horní věková hranice nebude 
stanovena.  
 
Pečujícím nabídneme: 

 zaučení v ošetřování těžce nemocného,  
 pomoc v péči o nemocného při hygieně, polohování, podávání stravy, 
 edukaci, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje, 
 zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,  
 pečující osobu zastoupíme po dobu její nepřítomnosti a dáme jí tak prostor k odpočinku 

nebo vyřízení nutných záležitostí.  

Služba tak podpoří pečujícího, aby co nejdéle a v dobré pohodě zvládnul péči o svého blízkého 
a přispěje ke snadnějšímu zvládnutí náročné péče a zamezí také jeho sociálnímu vyloučení. 
Doposud bylo k podpoře nemocných a pečujících využíváno externích služeb sociální péče 
(pečovatelská služba), zde jsem však většinou naráželi na obsazenou kapacitu partnerských 
služeb.  
Využíváme služeb externích půjčoven kompenzačních pomůcek, zřízení vlastní půjčovny 
kompenzačních pomůcek zatím neplánujeme. 
 
Bc. Lucie Trpkošová, DiS. 
sociální pracovnice  
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