Hospisas
Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – namai, kur vyrauja meilė, gėris ir viltis, kur ligonius apgaubia psichologų, dvasininkų,
gydytojų, slaugių rūpestingumas, dvasinė ir medicininė globa.
Šiuose namuose rūpinamasi ligonio šeima, kuri tragedijos akivaizdoje jaučiasi bejėgė ir pasimetusi. Ištiesti pagalbos ranką
ligonio artimiesiems yra pasiruošę gydytojai, dvasininkai, teisininkai, socialiniai darbuotojai ir savanoriai. Ligoniais rūpinamasis
pagal jų sveikatos būklę: jų namuose arba hospise (dienos arba visos paros).
Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – vieta, kur pagalba suteikia visiems, kam jos reikia. Neskirstome pagal tautybes,
tikėjimą. Pagalba teikiama neatlygintinai.
Šalia suaugusiųjų hospiso planuojamas įkurti vaikų hospisas, kur neatlygintinai būtų teikiama pagalba sergančiam vaikui ir jo
artimiesiems. Šiuo metu hospiso vaikams Lietuvoje nėra. Hospiso vaikams tikslas yra suteikti šeimai pagalbą slaugant vaiką
namuose, kur jis jaučiasi saugiausiai ir geriausiai.
Yra ligos, apie kurias žinoma, kad palaipsniui blogina vaiko gyvenimo kokybę ir neišvengiamai baigiasi mirtimi. Tai vadinamosios
progresuojančios ligos. Vienos užklumpa staigiai, kitos vystosi pamažu. Yra nepagydomų ligų, kurios lėtai progresuoja, bet
hospiso pagalba yra reikalinga ilgesnį laiką siekiant įmanomai geriausios vaiko ir visos šeimos savijautos. Kartais vaikui reikalinga
paliatyvi globa namuose.

Kas yra hospisas?
Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas (paliatyviosios slaugos ligoninė) – tai įstaiga, kurioje sunkiai ir nepagydomai onkologinėmis
ligomis bei kitais susirgimais terminalinėje jų fazėje sergantys asmenys gali gauti profesionalią medicininę priežiūrą, slaugą bei
pagalbą. Tai vieta, atitinkanti žmogaus orumą ir paremta krikščioniškosiomis vertybėmis. Hospisas yra ta vieta, kurioje pagalbą
gali gauti kiekvienas, nepaisant jo tautybės, tikėjimo, amžiaus, finansinio statuso ar politinių pažiūrų. Pagalba ligoniams bei jų
šeimos nariams teikiama neatlygintinai. Sergančiajam sudarytos tikros namų sąlygos tam, kad jis galėtų gerai jaustis, gauti
profesionalią medicininę, socialinę, teisinę, psichologinę, dvasinę pagalbą.
Mūsų tikslas
Ligonio gyvenimo pilnatvė iki galo, saugumo jausmas bei apsupimas meile – tai mūsų tikslas. Į širdį įrašyti namai – tai mūsų
įstaigos logo ir įgyvendinimo kasdieniame gyvenime turinys.
Pagalbos rūšys
Hospisas teikia palaikomosios slaugos paslaugas bei padeda stiprinti gyvybės vertės jausmą. Ligoniais rūpinamasi pagal jų
sveikatos būklę:
–

jų namuose,

–

arba hospise (dienos arba visos paros).

Medicininė priežiūra
Hospisas dirba 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugytojos, greitosios medicinos pagalbos darbuotojas,
psichologas, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai. Taip pat teikiama parama ligonių artimiesiems. Visokeriopa parama
paskutiniu ligonio gyvenimo laikotarpiu ir gedulo metu yra labai reikalinga. Paramą šeimoms teikia ir teisininkai, psichologai,
dvasininkai, savanoriai.

Kaip padedame
Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę,
pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalba teikiama neatlygintinai. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę
gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai.
Parama šeimoms
Hospisas padeda ir ligonių artimiesiems. Visokeriopa parama paskutiniu ligonio gyvenimo laikotarpiu ir gedulo metu yra labai
reikalinga jo artimiesiems. Paramą šeimoms teikia ir teisininkai, psichologai, terapeutai, dvasininkai, savanoriai.
Parama ligonių šeimoms teikiama neatlygintinai.

