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Paliativní přístup v CSS Emausy  
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Tak, jako se snažíme vytvořit domov těm, kteří se na nás ve stáří obrátili a chceme, aby Domov nebyl 

pouhým slovem, ale místem plným pohody, klidu, tolerance, úcty a porozumění, tak také usilujeme o 

to, aby člověk mohl život prožít kvalitně a důstojně až do posledního okamžiku.   

Paliativní péče je přístup, který se zaměřuje na zvyšování kvality života uživatelů a jejich rodin v 

situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba, především řešení (tišení) 

bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou 

uživatele a jeho blízké trápit. 

Průběh závěrečné fáze života je rozdílný v závislosti na vývoji jednotlivých onemocnění a na rozvoji 

geriatrické křehkosti. Cílem naší péče v závěru života je minimalizovat fyzické i psychické utrpení, 

zachovávat soukromí umírajícího, podporovat citové vazby s rodinou a přáteli, pomáhat řešit osobní 

záležitosti a umožňovat přístup ke zdrojům duchovní podpory.   

V posledních dnech či hodinách života je péče orientovaná výhradně na naplnění potřeb umírajícího, 

na splnění jeho přání. V CSS Emausy s.r.o. podporujeme možnost účasti rodinných příslušníků 

v závěrečné fázi života jejich blízkého, milovaného člověka. V průběhu terminální fáze nemoci dává 

totiž přítomnost rodiny uživateli pocit sociální podpory a jistotu, že nebude na konci života opuštěný.  

Nemůže-li se rodina této závěrečné fáze života zúčastnit, doprovází uživatele v jeho posledních 

chvílích odborně vyškolený personál.  

Způsob realizace paliativního přístupu v CSS Emausy s.r.o. 

Koncepci paliativního přístupu v CSS Emausy s.r.o. garantuje ředitelka Mgr. Martina Primaková.  Na 

realizaci paliativního přístupu se podílí multidisciplinární tým ve složení: tým všeobecných sester pod 

vedením vrchní sestry Marie Janské, které zajištují péči po zdravotní, respektive ošetřovatelské 

úrovni.  Po stránce sociální to jsou pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice. V posledních 

chvílích života doprovází uživatele a jeho blízké vyškolený tým pracovníků v sociálních službách pod 

vedením vedoucí pracovníků v sociálních službách Ludmily Kulhanové. Do poskytování paliativní péče 

jsou dále zapojeni provozní zaměstnanci, a také osoby přicházející z vnějšího prostředí, jako například 

duchovní, dobrovolníci, psycholog, lékař, Domácí hospicová péče Ledax o.p.s. apod. Každá osoba v 

pracovní pozici má svou roli a nezastupitelné místo.  

 

Spolupráce s mobilním hospicem – Domácí hospicovou péčí Ledax o.p.s. 

Specializovanou paliativní péči zajišťuje našim uživatelům Domácí hospicová péče Ledax o.p.s.  

Paliativní přístup v CSS Emausy s.r.o. je řešen formou „sdílené péče“, která spočívá v úzké spolupráci 

pracovníků CSS Emausy s.r.o. a pracovníků Domácí hospicové péče Ledax o.p.s. Ke zvýšení kvality 

poskytované péče výrazně přispívá biografický koncept péče (je součástí naší péče), který pomáhá při 

komunikaci s uživatelem a jeho rodinou.  
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Paliativní péče je zajištěna po celých 24 hodin, 7 dní v týdnu. Smlouvu s Domácí hospicovou péčí 

Ledax o.p.s. uzavírá uživatel, případně jeho zástupce. Úhrada za poskytování specializované mobilní 

paliativní péče je pro naše uživatele zcela zdarma. 

 

Domácí hospicová péče Ledax , o.p.s. 

se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 
tel. +420 602 270 724 

Email: dohp@ledax.cz 

www.ledaxsluzby.cz 

Zastoupena: Bc. Evou Janurovou 

  

Podpora zaměstnanců 

Supervize -  na požádání lze zajistit individuální i skupinové supervize 

Tým podpory  - slouží jako podpora zaměstnanců a rodinných příslušníků a zároveň řeší případný 

názorový odborný nesoulad mezi členy multidisciplinárního týmu jako nezávislý „orgán“.  

Členové týmu podpory v CSS Emausy s.r.o. jsou:   

MUDr. Veronika Helešicová – paliatr a anesteziolog, MUDr. Jan Sazma – praktický lékař v CSSE,     

Mgr. Martina Primaková – ředitelka CSSE, Marie Janská – vedoucí zdravotního úseku v CSSE,            

Ludmila Kulhanová – vedoucí  pracovníků v sociálních službách v CSSE, Bc. Eva Janurová – vedoucí 

DHP Ledax o.p.s., sociální pracovník CSSE.  Dle potřeby dále duchovní, psycholog či psychiatr.  

 

Vzdělávání, stáže - cílené vzdělávání zaměstnanců v paliativní péči se zaměřením na potřeby 

jednotlivých pracovníků zapojených do paliativního přístupu. Možnost stáží v organizacích 

poskytujících paliativní a hospicovou péči, možnost stáže u partnerské organizace. 

Zapojování rodin, odborné veřejnosti a dobrovolníků do péče. 
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