
 
 

              Hospicjum Domowe  
            św. Wincentego a’Paulo 

            w Słubicach 
 
 

…dobro Chorego i Jego Rodziny 
jest wartością najwyŜszą... 

 
 

Hospicjum Domowe wspomaga chorego i jego 
rodzinę poprzez: 
1. Informację: 

-  jak radzić sobie z róŜnymi objawami choroby 
   nowotworowej; 
- "gdzie, u kogo i co" moŜna uzyskać. 
2. Wsparcie duchowe Kapelana Hospicjum. 
3. Bezpłatną opiekę medyczną. 
4. Pomoc w pielęgnacji chorego. 
5. Bezpłatne wypoŜyczanie sprzętu: 
- łóŜek specjalistycznych; 
- materacy przeciwodleŜynowych; 
- innego sprzętu medycznego. 

 
 

Potrzebujesz naszej pomocy ? – Zadzwoń ! 
 

DyŜur telefoniczny w Hospicjum 
poniedziałek – piątek w godz. 10.00–18.00 

 

tel.  516 630 870 
 

Czekamy równieŜ na wszystkich, 
którzy chcą pomagać jako wolontariusze 

w Hospicjum Domowym. 
W kaŜdy III czwartek miesiąca rozpoczynamy 

nasze spotkania mszą św. o godz. 18.00 
w Kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski (KsięŜy 

Misjonarzy), ul. 1 Maja 31. Zapraszamy. 
 

MoŜesz równieŜ wspomóc działalność 
Stowarzyszenia wpłacając ofiarę na konto nr 

71 8369 0008 0069 6245 2000 0010  
 

e-mail:  hospicjumwincentego@wp.pl 
www.hospicjumwincentego.fsl24.pl 
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Choroba nowotworowa to 

zawsze zaskoczenie dla chorego 

i jego rodziny. 

RóŜny bywa jej przebieg. 

Gdy zbliŜają się ostatnie dni Ŝycia 

większość ludzi chciałaby przebywać 

w domu, w otoczeniu najbliŜszych. 

 

Nie zawsze jednak rodzina jest w stanie 

zapewnić choremu dobrą opiekę, często 

teŜ boi się samego momentu umierania... 

 

W tych trudnych dla chorego i jego rodziny  

chwilach, celem Hospicjum 

 jest towarzyszenie jemu 

 i jego najbliŜszym zapewniając pomoc  

w organizacji leczenia objawowego  

i pielęgnacji chorego, organizacji pomocy  

w rozwiązywaniu problemów rodzinnych 

i wsparcia duchowego. 
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