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Děkujeme

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad

Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

DOMÁCÍ HOSPIC 
ALFA–OMEGA

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

KDE NÁS NAJDETE

Domácí hospic ALFA-OMEGA
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69

tel.: 735 168 871

e-mail: hospic@uo.hk.caritas.cz
facebook: Domácí Hospic ALFA-OMEGA
www.uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje také tyto služby

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Osobní asistence

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Občanská poradna 

Rodinná centra

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Šance pro rodinu

Nízkoprahové denní centrum pro lidi 
bez přístřeší

Sociální sprcha

Sociálně terapeutické dílny

Domácí hospicová péče

Sociální šatník pro žadatele o azyl

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY

24 HODIN DENNĚ (PO-NE)



Život každého člověka má svůj počátek i konec. 
Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový 
člověk a nese svoje dary tomuto světu. Charitní 
Domácí hospic ALFA-OMEGA je pomocí na dru-
hém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pa-
cienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je 
neléčitelná, že se přiblížil konec života. A stejně 
jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk 
neměl o samotě, ve strachu a bolestech.
Ježíš řekl v Knize Zjevení 22,13: „Já jsem Alfa 
i Omega, první i poslední, počátek i konec.“
Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou 
ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň. 
Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže … dokončit 
příběh jednoho života.

CO NABÍZÍME?
• odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 ho-

din denně 7 dní v týdnu
• péči garantovanou odborným paliativním lékařem
• odbornou pomoc sociálního pracovníka
• podporu a pomoc psychologa pro nemocného 

i pečující rodinu
• zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
• v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
• doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
• podporu a pomoc pozůstalým při pravidelných 

setkáních v Klubu ALFA-OMEGA.

KOMU JE PÉČE URČENA?
• pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí 

strávit poslední dny života doma
• pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí 

celodenně pečovat,
• u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze oče-

kávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či 
měsíců

 
KDE PÉČI POSKYTUJEME?
• v domácím prostředí pacienta 
• s garantovaným dojezdem paliativního týmu do 

60 minut z Ústí nad Orlicí

Podmínky pro přijetí do hospicové péče
• u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vylé-

čení a byla doporučena léčba paliativní 
• alespoň jeden z členů rodiny je připraven o ne-

mocného celodenně pečovat

ZE ZKUŠENOSTÍ OŠETŘUJÍCÍCH:
„Nadarmo se neříká, že pokud máš v srdci lásku 
k člověku, nebe ti pošle anděla, který ti pomůže 
v těžké chvíli. Našimi anděly se staly sestřičky 
z Charity - pomáhaly, poradily, dokázaly slovem 
pohladit nás i naši nemocnou maminku.“

Rodina D.

„Staral jsem se o babičku a seděl u ní v jejích 
posledních minutách. Neměl jsem při tom žádné 
zvláštní pocity. Prostě jsem jen udělal to, co jsem 
považoval za nutné a správné. Když jsem byl malý, 
babička mně kolikrát hlídala, krmila, utírala za-
dek. Tak jsem jí to teď vrátil. Jen jsem jí to vrátil, 
nic víc…“ M.A.

„Poslední noc spal manžel do půlnoci. Pak se 
vzbudil a řekl: „Babičko, pojď ke mně, musíme se 
mít rádi až do konce.“ Odpověděla jsem mu: „Ale 
dědoušku, vždyť já vedle tebe sedím celou noc.“ 
Poprosil, ať ho dám lehnout a usnul. To byla jeho 
poslední slova…“ Paní D.

Nejdůležitější slova na konci
Prosím, odpusť mi
Odpouštím ti
Děkuji
Mám tě rád
Sbohem…

SETKÁVÁNÍ POZŮSTALÝCH
V KLUBU ALFA-OMEGA
(bližší info na www.uo.charita.cz)

Posláním našeho týmu je:
- aby pacient prožil poslední dny svého života dů-

stojně, v lásce, mezi svými blízkými
- bez velkého strachu a utrpení
- s naší odbornou péčí
Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vy-
školené v oblasti paliace, sociální pracovník, psy-
cholog, duchovní
Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci 
i v zármutku

Činnost služby podporuje 
Tříkrálová sbírka
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