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Alapítványunk

2005 márciusában alakult, kiemelten közhasznú szervezet. A Fehér Galamb Hospice
Alapítvány két nagy feladatot vállalt fel:
1. A hospice szellemiségének terjesztése és elfogadtatása a társadalomban.
2. A hospice ellátást igénybe vevők ellátása otthonukban.

A hospice szellemisége

Hospice: menedék, hogy megőrizhető legyen a XXI. században kiemelkedően fontos igény,
hogy ezt az alapvető emberi jogot bárki gyakorolhassa. Ezt az igényt újra el kell fogadtatni a
társadalommal. Az alapítványunk egyik célkitűzése, hogy segítse ezt a társadalmi elfogadtatást.

Otthoni hospice ellátás
Veszprém megyében az alapítványunk segítségével
az ellátás minden gyógyíthatatlan daganatos beteg
számára elérhető. Feladatunk, hogy a betegek humánus gondozásával testi és lelki
szenvedéseiket enyhítsük. Az alapítvány munkatársai jól felkészült, gyakorlott egészségügyi
szakemberek, akik évek óta végzik a magas szintű egészségügyi szakellátást, így az aktív
kezelésben már nem részesülő daganatos betegeket életük utolsó szakaszában, otthonukban,
szeretteik körében ápolják, együttműködve az alapítvány orvosával, a kórházi kezelőorvossal
és a háziorvossal.
Az ellátás során kiemelt figyelmet kap a fájdalomcsillapítás, fokozottan figyelünk a többi
kísérő tünet enyhítésére is, lehetőség szerint a tünetek megszüntetésére. Az otthoni hospice
ápolás fontos jellemzője a holisztikus, sokoldalú gondoskodás, ezért a beteg és a családtagok
lelki, szociális, spirituális támogatására is figyelmet fordítunk.
Munkánk során akkor tudunk hatékonyan segíteni, ha jó együttműködést tudunk kialakítani a
beteggel és a családdal.

A betegek otthonában nyújtott ellátásaink:
-

Szociális ellátás szervezése
Mentálhigiénés gondozás
Szakápolási feladatok
Fájdalomcsillapítás
Diétás tanácsadás
Orvosi ellátás
Gyógytorna
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Az egészségügyi szakellátás

Alapítványunk szerződött partnere az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnak. A jelenlegi szabályozás szerint térítésmentesen igénybe
vehető egészségügyi
ellátásaink:
Palliatív orvosi ellátás, szakápolás, gyógytorna,
fizikoterápia, mentálhigiénés gondozás, diétás gondozás, szociális ellátás szervezése.
Az ellátást onkológus szakorvos javaslata alapján, a beteg háziorvosa rendeli el. Fontos: a
betegnek és a családnak segítünk, ezért az egyedül élő, súlyos betegek ellátására intézményi
elhelyezést javasoljuk.

Szociális ellátás szervezése

Alapítványunk szociális munkásának segítségével
tájékoztatást nyújtunk az elérhető természetbeni és anyagi juttatásokról. Szükségletek alapján
munkatársunk felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes gondozó és támogató szolgálatokkal.

Otthoni gondozás

Gondozóink segítségével az alap ápolási feladatok
ellátásában nyújtunk segítséget (mosdatás, étkeztetés) a családoknak. Ez a szolgáltatásunk
nem térítésmentes, ezért az ellátás külön szerződés alapján történik.
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