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Jsme tým zdravotních sester, který  
v tomto regionu (Horažďovice a obce 
do vzdálenosti 15 km) poskytuje víc 
jak 20 let odbornou ošetřovatelskou péči 
srovnatelnou s péčí ve zdravotnických 
zařízeních přímo u klientů doma.

Určující je zdravotní stav nemocného  
a potřebnost péče. Domácí zdravotní 
péče je určena nejen pacientům, kteří 
vyžadují pouze krátkodobou zdravotní 
péči v rekonvalescenci po akutních 
výkonech či úrazech, ale i chronicky 
nemocným a pacientům v terminálním 
stádiu života. 
Domácí péčí lze zabránit opakovaným 
hospitalizacím v nemocnici.

Naše služby jsou plně hrazeny ze 
zdravotního pojištění.  
Naším klientem může být kdokoli, kdo je 
pojištěncem pojišťoven:
VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPMV 
a po dohodě s revizním lékařem dalších 
pojišťoven i dalším klientům.

Domácí zdravotní péči bezplatně 
poskytujeme na základě indikací:
• ošetřujícího lékaře při propuštění 
 pacienta z nemocnice v návaznosti 
 na hospitalizaci na dobu 14 dnů 
• registrujícího praktického lékaře 
 maximálně na dobu 3 měsíců

Podmínkou indikace je stav pacienta, 
který znemožňuje návštěvu ordinace 
např. zhoršená schopnost pohybu 
pacienta, psychické onemocnění,….

Při sjednávání domácí péče s lékařem 
je nutná informovanost 
o aktuálním zdravotním stavu pacienta 
a argumentační schopnosti hlavně 
rodinných příslušníků. 

NA DOMÁCÍ PÉČI MÁ PACIENT 
NÁROK, POKUD POTŘEBUJE PÉČI 
KRATŠÍ NEŽ 3 HODINY DENNĚ!!!

Sestry mohou vykonávat: 
• injekční aplikaci léků 
• nácvik aplikace inzulínu 
• aplikace infúzí 
• převazy 
• odběry biologických vzorků 
• měření tlaku a pulsu 
• měření glykémie 
• cévkování 
• kondiční ošetřovatelskou rehabilitaci 
• lokální ošetření kožních defektů 
 – dekubitů, bércových vředů a další 
• ošetření permanentních katetrů 
• ošetření stomií
• další zdravotní úkony podle potřeb 
 klienta

PRACUJEME:
PONDĚLÍ – NEDĚLE 
24 hodin denně dle ordinace 
ošetřujícího lékaře

Zdravotní personál se ke klientům 
dopravuje osobními automobily. Jsme 
schopni okamžitě reagovat 
na požadavky zajištění domácí péče. 


