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CO JE PALIATIVNÍ PÉČE? 

 Paliativní péče je komplexní, 
aktivní, na kvalitu orientovaná péče, 
poskytovaná lidem, kteří trpí 
nevyléčitelným onemocněním. 

 

 Paliativní péče se zaměřuje na kvalitu 
zbývajícího života klientů v situaci, kdy 
čelí život ohrožující nemoci a na 
podporu jejich rodinám. 

 

 

„Být druhému člověku na blízku, to 
je to nejdůležitější – v lásce, životě i 

umírání.“ 

Elisabeth Kübler-Ross *  

  

 

DD Černožice je zapojen v projektu Paliativní 
péče v pobytových sociálních službách. 

WEB: Abakus - Nadační fond zakladatelů Avastu 

 

GARANTOVANÁ NABÍDKA 
PALIATIVNÍ PÉČE V DD 

ČERNOŽICE 

 

CO JE CÍLEM PALIATIVNÍ PÉČE 
V DOMOVĚ? 

 Zmírnit bolest a další duševní a tělesná 
strádání, zachování lidské důstojnosti 
klienta a poskytnutí podpory jeho 
blízkým. 

 

https://citaty.net/temata/umirani/
https://abakus.cz/


*Zdroj: https://citaty.net/temata/umirani/ 

CO JE PALIATIVNÍ PÉČE A JAK JE 
V DOMOVĚ ZAJIŠŤOVÁNA:  

 V závěru života je péče o klienta 
orietována na naplnění sociálních, 
psychických a duchovních potřeb 

 
 Paliativní přístup uplatňujeme po celou 

dobu pobytu klienta v domově, vychází 
z individálních přání a potřeb klienta a 
jeho blízkých s přihlédnutím k reálným 
možnostem DD Černožice 

 
 

 Paliativní péči indikuje vždy praktický 
lékař působící v Domově na podkladě 
zdravotního stavu klienta  

 
 Péči o klienty v paliativní péči zajištuje 

celý multidisciplinární tým, který tvoří: 
ředitel domova, vedoucí pracovnicí, 
lékař, sestra, sociální pracovník, 
koordinátor paliativní péče, vedoucí 
patra, pracovník přímé péče, 
aktivizační pracovník, duchovní. 

CO DOKÁŽEME V PALIATIVNÍ PÉČI 
NABÍDNOUT 

 Za pomoci setkání s rodinou 
vysvětlíme celý přístup, reflektujeme 
přání a potřeby klienta v závěru 
života 

 Klient i blízcí mají právo volby 
paliativního, či klinického přístupu v 
péči o klienta 

 Sestavujeme plán péče v závěru 
života, dle potřeb a přání klienta a 
jeho rodiny s ohledem na reálné 
možnosti DD Černožice 

 Spolupracujeme s odborným 
lékařem paliatrem z mobilního 
hospice 

 Umožňujeme klientům a jejich 
blízkým využití služby hospicové 
péče  

 Umožňujeme rodinám strávit 
společný čas v Domově s jejich 
blízkými v závěru života 

 Poskytujeme možnost důstojného 
rozloučení s blízkými v kapli našeho 
Domova 
 

 Poskytujeme sociální poradenství 
rodinnám blízkých 

     ADRESA:  

Domov Důchodců Černožice 
Revoluční 84 
503 04 Černožice 

Pokud máte zájem o další 
informace, neváhejte se obratit na 
sociální pracovníky v Domově. 

KONTAKT: 

TELEFON koordinátorka 
paliativní péče:  
 
Jana Ludvíková     722 992 451 
 

TELEFON sociální pracovnící: 

Blanka Hudáková        725 434 088 

Hana Šafářová            727 863 794 

Eliška Jakubcová        727 863 774 

Lukáš Jakubec            601 334 180 
 

E-MAIL: info@doduce.cz 

  WEB: www.doduce.cz 
 
DD Černožice je příspěvkovou 
organizací Královéhradeckého kraje 
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