Domov – hospicová péče, z.ú.
V říjnu 2017 byla zahájena 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku.
Komunitní plánování sociálních služeb představuje metodu a proces, který umožňuje na
úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám. Jeho
podstatou je zapojení všech, kterých se daná oblast týká - zástupců obcí, poskytovatelů
služeb a (potenciálních) uživatelů sociálních služeb i veřejnosti. Rozběhl se projekt Centra pro
komunitní práci západní Čechy, který je pokračováním procesu komunitního plánování
zahájeného v regionu již v roce 2007. Sociální služby tak opět vstoupí na dobu dvou let do
popředí zájmu. Jedná se o služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích. My
bychom Vám rádi v rámci tohoto projektu jednu takovou službu představili.
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. je mobilní hospic, pečující o nemocné v konečném
stádiu onemocnění. Lékaři, zdravotní sestřičky a sociální pracovník dojíždí za nemocnými
přímo do domovů. Lékaři řídí odbornou léčbu a sestřičky kromě pravidelných návštěv slouží
24 hod. telefonickou pohotovost a vyjíždí na zavolání při zhoršeném zdravotním stavu
klienta. Všichni se snaží být oporou pro nemocného a jeho pečující. Do rodin klientů zdarma
zapůjčují potřebné zdravotnické přístroje, polohovací lůžka, kyslíkové přístroje, lineární
dávkovače, polohovací pomůcky a podobně. Jen za letošní rok 2017 pomohl Domov 53
klientům, z čehož polovina byla z Plzně a druhá polovina z okolí, např. z Cheznovic, Rokycan,
Bujesil. Od jara roku 2017 má zařízení registrované Odborné sociální poradenství, kdy je
nabízena pomoc sociálního pracovníka a psychologa jak klientům hospice, tak i jiným
osobám, které se potýkají s vážnou nemocí, ať už jako pacienti, nebo pečující osoby, také
osobám, které ztratily blízkého člověka a potřebují pomoci s věcmi úředními, anebo docela
prostě trpí osamělostí a potřebují podat pomocnou ruku. Více se o hospici můžete dozvědět
na webu www.domov-plzen.cz nebo na tel. čísle 733 300 455 v pracovních dnech mezi 8. –
15. hodinou.
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