„Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo dovede povzbuzovat,
nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně.
Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“

Co mám udělat, když chci
ošetřovatelskou službu?
~~ žádejte o domácí péči svého ošetřujícího
lékaře nebo lékaře, který Vás propouští
z nemocničního ošetření
~~ zavolejte vrchní sestru ošetřovatelské služby
na tel. č.: 731 598 817
~~ napište e-mail vrchní sestře ošetřovatelské
služby na adresu: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz
~~ osobně navštivte vrchní sestru
ošetřovatelské služby nebo požádejte
o návštěvu někoho blízkého

Co Vám doporučujeme?
~~ Potřebujete-li, využijte návazné služby
Charity, které Vám mohou zlepšit kvalitu
života a uzdravování: Půjčovna pomůcek,
Charitní pečovatelská služba, Osobní
asistence.
~~ V případě blížícího se závěru života je
k dispozici také Domácí hospic sv. Michaela
s ucelenou péčí o umírajícího, pečující rodinu
a pozůstalé.

Řím 12,7-8

1. Šance pro rodinu
2. Centrum náhradní rodinné péče
3. Občanská poradna
4. Nízkoprahové denní centrum
5. Otevřené dveře
6. AC dílny
7. Denní stacionář
8. Osobní asistence
9. Charitní pečovatelská služba

10. Charitní ošetřovatelská služba
Charitní dům II
Vrchlického 185, Polička, 572 01
tel.: 731 598 817, chos.dhp@pol.hk.caritas.cz

Oblastní charita Polička
Vrchlického 22, Polička, 572 01
IČO: 49325515
tel.: 461 725 552
reditel@pol.hk.caritas.cz

Charitní
ošetřovatelská
služba
Propustili Vás z nemocnice, ale ještě nějaký
čas potřebujete odbornou zdravotní péči?
Máte chronické onemocnění, které
vyžaduje pravidelnou a dlouhodobou
zdravotní péči?
Jste nemocný nebo po úraze a potřebujete
zdravotní péči?
Jste senior a váš zdravotní stav vyžaduje
zdravotní péči?
Jste člověk, který se dostal
do poslední fáze života ,
přejete si život uzavřít
v kruhu rodiny
a potřebujete zdravotní
zajištění?

www.policka.charita.cz
číslo účtu: 351105664/0600

Oblastní charita Polička
Vám může pomoci...

10.

Co je ošetřovatelská služba?
Takzvaná domácí péče je zdravotní služba
specializovaná na poskytování odborné
zdravotní péče pacientům přímo v jejich
domácím prostředí.

Komu je ošetřovatelská služba určena?
Pacientům propuštěným z nemocnice,
chronicky nemocným lidem, seniorům,
dlouhodobě nemocným a lidem po úrazech,
osobám s fyzickým, psychickým nebo
mentálním handicapem a umírajícím z Poličky
a obcí Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev,
Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice,
Stašov, Telecí.

Jak ošetřovatelská služba slouží?
1. Zabezpečuje zdravotní péči o pacienta v jeho
domácím prostředí

~~ infuzní terapie
~~ měření fyziologických funkcí (krevní tlak,
puls, glykémie apod.)
~~ peritoneální dialýzu (pouze u pacientů
zdravotních pojišťoven ZPMV, VoZP, ČPZP)
~~ péči o umírající prostřednictvím Domácího
hospice sv. Michaela

Kdy je ošetřovatelská služba otevřena?
Sedm dnů v týdnu včetně svátků.

Kde ošetřovatelská služba zdravotní
péči poskytuje?

Kolik za ošetřovatelskou službu zaplatím?
Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního
pojištění. Charitní ošetřovatelská služba
má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními
pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP.

Kde o ošetřovatelské službě
najdu informace?
~~ na adrese: Vrchlického 185, Polička 572 01
~~ na internetu: www.policka.charita.cz

V domácnosti svých pacientů.

Kdo jsou pracovníci ošetřovatelské služby?
Charitní ošetřovatelskou službu zajišťují
registrované zdravotní sestry s minimálně
tříletou praxí v lůžkovém zařízení.

2. Můžeme poskytnout tyto zdravotní úkony:
~~ ucelenou péči o nepohyblivého pacienta
~~ ošetřovatelskou rehabilitaci a nácvik
soběstačnosti
~~ aplikaci injekcí
~~ aplikaci a zaučení pacienta a jeho rodiny
v aplikaci inzulínu
~~ převazy pooperačních ran, proleženin
a bércových vředů
~~ odběry krve a jiného biologického materiálu
~~ péči o stomie (kolostomie, nefrostomie,
tracheostomie)

Charitní ošetřovatelská služba

www.policka.charita.cz

