Choroba omezující život?
Potřebujete podporu?
Snažíte se Vy nebo osoba Vám blízká, o kterou staráte, žít s chorobou omezující život? Pokud
potřebujete podporu se stresujícími fyzickými a emočními problémy týkajícími se choroby nebo
účinků léčby, specializovaná paliativní služba je zde pro Vás.
Můžeme Vám pomoct s:
 fyzickými symptomy, jako například bolestí, nevolností a problémy s dýcháním
 emočními problémy, jako jsou například deprese a úzkost
 duchovní péčí umožňující vyjádřit názory ohledně emocí, víry, ateismu a náboženství
 sociální problémy, jako například podpora rodiny, problémy týkající se vztahů a praktických
otázek
Můžete získat další informace při rozhovoru s Vašim praktickým lékařem, zdravotní sestrou nebo
nemocničním zaměstnancem.
Internetové stránky paliativní péče v Leedsu: www.leedspalliativecare.co.uk
Internetové stránky týkající se paliativní péče v Leedsu Vám mohou poskytnout informace a poradenství. Obsahují informace ohledně péče, která je k dispozici v hospici, jakou podporu vám může
nabídnout v rámci vašeho domova nebo nemocnice a mnoho dalšího...
Péče ve vašem domově a ambulantní péče
Odborné týmy z hospicu St Gemma a Wheatfields spolupracují s vašim praktickým lékařem a zdravotní sestrou, kteří vám poskytnou další podporu. Ambulantní služba je k dispozici v rámci celého
města.
Péče v nemocnici
Odborný tým pracuje s lékaři a zdravotníky z nemocnice s cílem poskytnout vám poradenství a
spolupráci týkající se vaší nemoci a jejích vlivů. Promluvte si, prosím, s určenou zdravotní sestrou
ohledně dalších informací.
Péče v hospici
Hospic St Gemma a Wheatfields vám mohou nabídnout podporu ohledně následujícího:
 péče v nemocnici
 denní péče v hospicu
 péče v komunitě
 ambulantní péče
 podpora rodiny / pečovatele
 podpora při úmrtí blízké osoby
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Pokud byste chtěli získat přístup k těmto službám,
prosím, promluvte si s vaším obvodním lékařem, zdravotní sestrou nebo nemocničním zaměstnancem.
Intrnetové stránky jsou podporovány službou NHS, zdravotními & sociálními organizacemi v Leedsu. Společně pracují v partnerství s cílem poskytnout co nejlepší možnou péči a podporu pacientům paliativní péče, jejim rodinám a pečovatelům.

