Charitní ošetřovatelská služba
a hospicová péče
Poskytuje domácí zdravotní a hospicovou
péči.
Společně s Charitní pečovatelskou službou,
poradnou a půjčovnou kompenzačních
pomůcek, umožňuje poskytovat komplexní
pomoc, jak přímo klientům, tak pečujícím.
Posláním ošetřovatelské služby
je zajištění kvalitní ošetřovatelské péče
v domácím, pro klienta známém prostředí
a pokud možno v blízkosti a s pomocí své
rodiny.
Posláním hospicové péče
je zajistit takovou podporu a pomoc
umírajícímu člověku a jeho pečujícím, aby
mohli společně a důstojně prožít
závěrečnou etapu jeho života.
Komu je služba určena
Osobám nemocným, jejichž zdravotní stav
vyžaduje pravidelnou zdravotní péči
z důvodu akutní či chronické nemoci, nebo
pro závažné tělesné, smyslové či mentální
poruchy.
V rámci hospicové péče je určena lidem
v posledních
fázích
nevyléčitelného
onemocnění, kteří chtějí strávit své
poslední chvíle doma a mají rodinu, která
s nimi jejich přání sdílí a je schopna
podílet se na péči.

Co si služba klade za cíl
Navrácení zdraví, jeho podporu
a udržení.
Uspokojování
potřeb
nemocného
změněných v souvislosti s poruchou
zdravotního stavu.
Rozvoj, zachování nebo navrácení
soběstačnosti.
Umožnit nevyléčitelně nemocným
důstojné a pokud možno bezbolestné
prožití závěru svého života, doma v
kruhu svých nejbližších.
Kdy, kde a kým je služba poskytována
Služba je poskytována nepřetržitě 24
hodin denně / 7 dní v týdnu.
V domácím prostředí klientů, na území
města Písku a v obcích regionu Písek.
Péči zajišťuje 5 kvalifikovaných
zdravotních
sester
s registrací
a dlouholetou praxí.
Kdo službu indikuje, určuje
Služba je poskytována na základě
doporučení registrujícího praktického
lékaře, maximálně na dobu 3 měsíce
s možností prodloužení, nebo ošetřujícího
lékaře při hospitalizaci, v tomto případě
pouze na dobu 14 dnů po propuštění z
nemocnice. Poskytované ošetřovatelské
výkony a časový rozsah péče určuje lékař
na předepsaném poukazu domácí péče.

Jak je služba hrazena
Služba je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění,
zdravotními
pojišťovnami
klientů. Naše smluvní pojišťovny jsou:
VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZPMV.
Jaké zdravotní výkony služba poskytuje
Kontrola zdravotního stavu sestrou
domácí péče.
Měření fyziologických funkcí, glykémie
pomocí glukometru, orientační vyš.
Moče.
Lokální ošetření, převazy a prevence
vzniku kožních defektů.
Ošetření stomií.
Odběry biologického materiálu.
Aplikace léčebné terapie (injekce,
infuze, lokální farmaka, apod.).
Péče o permanentní katétry a jejich
výměna (u žen).
Ošetřovatelská rehabilitace (pasivní,
aktivní, dechová, kondiční cvičení,
nácvik
chůze,
sebeobsluhy,
polohování).
Dohled na léčebný, pitný a dietní
režim.
Léčebná hygiena v rámci komplexní
péče o pacienta a ošetření kožních
defektů.
Zapojení a zaučení rodiny v péči
o klienta.

Kontaktní hodiny ošetřovatelské
a pečovatelské služby
PO - PÁ

8:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Konzultační hodiny půjčovny pomůcek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00

*čas návštěvy je nutno předem telefonicky domluvit

Děkujeme všem dárcům, sponzorům
a podporovatelům.
Tuto službu pravidelně podporují:

Kontaktní informace
Sídlo: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Pobočka: Budějovická 100, 397 01 Písek
IČO: 43852564
Internetové stránky: pisek.charita.cz
E-mail: ochpisek@seznam.cz
Ředitelka Oblastní charity Písek
Charitní ošetřovatelská služba
Dana Vejšická
Tel: 382 214 828, 732 676 036
E-mail: reditel.charitapi@seznam.cz
Charitní pečovatelská služba
Martina Zachatová, DiS.
Tel: 382 210 364, 731 598 977
Charitní poradna
Bc. Petra Hajná
Tel: 382 212 998, 734 360 974
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ivana Sacherová
Mobil: 731 598 973, 737 229 096
Bankovní spojení:
KB Písek - 396846271/0100

Oblastní charita Písek
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
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