Opieka Hospicjum

ZOBOWIĄZANIA
HOSPICJUM
Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej opieki w
znanym dla pacjenta i jego rodziny otoczeniu, gdzie
mogą czuć się oni bezpiecznie i komfortowo.
Zapewnienie emocjonalnej opieki pacjentowi i jego
rodzinie w ostatnich momentach życia chorego.
Zapewnienie rożnorodnej pomocy w dyskretnej i
nietuzinkowej formie.
Nasz profesjonalny i wysoko wykwalifikowany
zespół pomaga pacjentowi i jego rodzinie korzystać
z życia do ostatnich chwil i pozwala spędzić czas w
wyrozumiałej, miłej atmosferze.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ POMOCY HOSPICJUM?
Z usług naszego hospicjum mogą korzystac pacjenci
powżej 18 roku życia, niezależnie od rasy, religii czy
rodzaju choroby.
Usługi hospicjum pokrywa Medicare, Medicaid, HMO,
oraz inne ubezpieczenia i większość prywatnych
planów medycznych.

Loving
Hands
Hospicjum
6535 N. Olmsted Ave.
Suite 150
Chicago, Illinois 60631
Telefon: 773-775-1536
Fax:
773-775-1547
E-mail: lhhospice@sbcglobal.net

OPIEKA NAD GŁUCHONIEMYMI

www.lovinghandshospice.com

Hospicjum zapewnia opiekę każdemu pacjentowi
potrzebującemu TTD lub TTY sprzętu jako środka
komunikacji Hospicjum ”Opiekuńcze Ręce” dostarczy
odpowiedni sprzęt i zapewni obsługę we współpracy z
Illinois Telecommunications Access Corporation
(ITAC) jeśli zajdzie taka potrzeba.
Aplikacje można także zamawiać telefonicznie
dzwoniąc pod numer ITAC :
Voice /TTY : (800) 841-6176
Od poniedziałku do piątku między godzinami
8:00 rano i 5:00 po południu

Akredytowane przez Wspólną Komisję

Palliatywna
Przynoszą Ulgę Opieka
Palliatywna Opieka polega na rozszerzeniu zasad
pracy hospicjum na większy krąg ludzi, którzy
ewentualnie mogą potrzebować pomocy i wsparcia we
wcześniejszym stadium choroby. Głownym założeniem
jest przynoszenie ulgi choremu, pomoc w uśmierzaniu i
łagodzeniu objawów choroby.

Hospicjum I Palliatywna
Przynosząca Ulgę-Opieka
Hospicjum to zespół ludzi oferujących opiekę
nieuleczalnie chorym osobom lub pacjentom po
ciężkich operacjach, wymagających długotrwałego
leczenia. Pracownicy Hospicjum i Palliatywnej opieki,
to zespół ludzi odpowiednio wykwalifikowanych w
niesieniu wyspecjalizowanej opieki i pomocy w
uśmierzaniu bólu. Pracownicy ci wyszkoleni są też w
dostarczaniu emocjonalnego i duchowego wsparcia
choremu. Pomoc dostosowana jest do potrzeb i
życzeń pacjenta.
Hospicjum zapewnia też wsparcie dla rodziny chorego.
Fundamentalna podstawa Hospicjum to wiara, że
każdy człowiek ma prawo zakończyć życie z
godnością, i bez bólu. Rodzina pacjenta powinna
otrzymać pomoc i odpowiednie wsparcie, żeby móc
dostosować się do życzeń ciężko chorego lub
umierającego.
Celem Hospicjum jest podtrzymywanie życia, a nie
przyśpieszanie czy opóżnianie smierci. Hospicjum
powstało na bazie założenia, że dzięki odpowiedniej i
wykwalifikowanej opiece oraz wsparciu otoczenia,
nieuleczalnie chorzy pacjenci i ich rodziny mogą powoli
przygotowywać się mentalnie, emocjonalnie i fizycznie
do czekających ich w bliskiej czy dalszej przyszłości
zmian.
Hos p icj um „
Op i ek uńc ze
Ręc e”
za pe w ni a
wykwalifikowaną opiekę w domu chorego. Podstawa
pracy Hospicjum to opieka i przynoszenie ulgi
pacjentowi, a nie jego leczenie. Hospicjum może
działać też w szpitalach, domach opieki, i innych
ośrodkach zdrowia, jeśli będzie to konieczne.

Dopuszczalne są wszelkie rodzaje terapii, a także
nowe metody leczenia w zależności od potrzeb
chorego, jego stanu zdrowia i symptomów choroby.
Palliatywna Opieka może też służyć jako okres
przejściowy przemiany tej opieki w hospicjum jeśli
zajdzie taka potrzeba lub stan zdrowia pacjenta
pogorszy się. Ten okres bezbolesnej transformacji
pozwoli na kontynuowanie opieki bez przerwy i
pozostawi pacjenta i jego rodzinę pod opieką tych
samych znanych już osób.

Zespół Hospicjum
Zespół Hospicjum „Opiekuńcze Ręce” to :












Osobisty lekarz pacjenta
Dyrektor medyczny hospicjum
Zarejestrowana lub licencjonowana
pielęgniarka
Pracownicy domowej opieki zdrowotnej
Fizykoterapeuci, logopedzi (terapeuci
mowy)
Pracownicy socjalni
Osoby duchowne
Doradcy i konsultanci w sprawach
emocjonalnych w okresie żałoby
Wykwalifikowani ochotnicy
Pomoce domowe

Rodzaje Oferowanej Pomocy
Na Czym Polega Praca
Hospicjum
Zasadniczo członek rodziny pełni rolę opiekuna w
czasie choroby i pomaga podejmować decyzje
nieuleczalnie choremu pacjentowi. Zespół hospicjum
stara się stworzyć plan opieki, który dostosowany
będzie do indywidualnych potrzeb chorego oraz
pomoże kontrolować ból i objawy choroby .
Pracownicy hospicjum regularnie odwiedzają chorego,
dostosowują pomoc do jego codziennych, często
zmieniających się potrzeb i zapewniają dodatkową
opiekę, jeśli stan zdrowia pacjenta ulegnie
pogorszeniu. Plan opieki modyfikowany jest zgodnie z
wymaganiami chorego i jego rodziny podczas każdej
wizyty.
Hospicjum „Opiekuncze Ręce” zapewnia opiekę i niesie
pomoc przez 24 godziny na dobę.

Zespół Hospicjum jest odpowiedzialny za:




Kontrolę objawów choroby i bólu



Dostarczanie potrzebnych leków i sprzętu
medycznego dla chorego pacjenta




Zapoznanie rodziny z formami pomocy



Zapewnienie opieki szpitalnej, jeśli stan
chorego ulegnie pogorszeniu i ból stanie
się nie do zniesienia i wymagać będzie
dodatkowej opieki medycznej



Niesienie wyspecjalizowanej pomocy w
okresie żałoby dla rodziny i przyjaciół
pacjenta.

Pomoc w emocjonalnych, duchowych
potrzebach pacjenta i jego rodziny w
czasie nieuleczalnej choroby i w
ostatnich momentach życia

Zapewnienie dodatkowej pomocy i usług
np. Fizykoterapii, jeśli zajdzie taka
potrzeba

