Informace pro praktické lékaře o přijetí pacienta
do Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
na základě doporučení
o
o
o
o
o

nemocničního konziliárního paliativního týmu
z propouštěcí zprávy nemocnice
lékaře specialisty (onkolog, neurolog..)
žádosti rodiny
praktického lékaře

a na základě splněných indikačních kritérií přijímáme pacienta do domácí hospicové péče.
Po nastavení domácí hospicové péče obdržíte poštou příjmovou lékařskou zprávu. V rámci
běžné pracovní doby Vás budeme informovat o přijetí pacienta nebo o ukončení péče.

Zařazování pacientů do odb. 925 a odb. 926
Pravidla mobilní specializované paliativní péče (dále jen MSPP) v Domácím hospici sv. Zdislavy
Třebíč.
1. Služba je určena pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných
onemocnění, kteří si přejí prožít závěr života v domácím prostředí. Tento typ péče jim to
umožňuje.
2. Pacientovi a jeho blízkým je v rámci MSPP nepřetržitě dostupná lékařská
a ošetřovatelská paliativní péče. Jedná se o model tzv. „domácí hospitalizace“.
Pacienti mohou doma využít i podporu pečovatelek v rámci terénní odlehčovací
služby, nabízíme psychoterapeutickou a spirituální podporu.
3. Služba je zahájena domluvením pravidel a možností služby, podpisem smlouvy, rodina
i pacient mají k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovolají.
4. Lékař hospice rozhoduje, zda bude pacient zařazen do odb. 925 nebo odb. 926. V odb.
926 náklady na péči nese poskytovatel MSPP. V této odbornosti se jedná o paušální
platbu ze ZP.
5. V průběhu takto nastavené péče by se pacient a rodina měli se všemi zdravotními
potížemi obracet primárně na MSPP a nikoliv na praktického lékaře, ambulantní
specialisty, ZZS, LSSP či jiné složky zdravotního systému. Tedy opět podobně, jako by
byl pacient hospitalizován v nemocnici nebo v lůžkovém hospici.
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6. V případě zlepšení zdravotního stavu nebo vyčerpání časového limitu určeného ZP, je
nutné pacienta znovu převést na poukaz DP 06. (v odb. 926 může dospělý pacient
vyčerpat průměrně 30 dní, dítě 90 dní).
7. Zdravotní péči pacient nehradí, denní poplatek činí 100 Kč, poplatek za odlehčovací
terénní službu v domácím prostředí je stanoven podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách a činí 130 Kč/hod. Také jsou hrazeny zapůjčené kompenzační a zdravotnické
pomůcky dle platného ceníku.
Pokud by v průběhu MSPP v souvislosti se zajištěním naší péče o Vašeho pacienta vznikaly
jakékoliv problémy či nejasnosti, prosíme, abyste nás telefonicky kontaktovali na telefonních
číslech – 733 670 166 nebo 733 676 676.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Za Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč:
prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD, vedoucí Mgr. Eva Vráblová
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