
Sídlo: Vsetín, Smetanova 1484 (vìžový dùm 7. patro)

E-mail: devetsil@diakonie.cz

V pracovních dnech od 7 do 16 hodin na telefonech:
   domácí ošetøovatelská péèe: 731 640 764
   sociální pracovnice: 737 266 987

POTØEBUJETE DOMÁCÍ 
OŠETØOVATELSKOU PÉÈI? 
NAŠE ZDRAVOTNÍ SESTRY 
VÁM POMOHOU. 

„Èlovìk je zrozen ke vzájemné pomoci.“
                                             Seneca 

Jak nás mùžete kontaktovat?

Další informace Vám rádi poskytneme
www.diakonievsetin.cz

„Jednou z podmínek uzdravení je chu� uzdravit se.“
                                                            Seneca 

pobyt a léèba v domácím prostøedí zlepšuje psychiku 
i samotnou léèbu vèetnì snížení rizika tzv. nozokomiálních 
a jiných infekèních nákaz ve zdravotnickém zaøízení

péèe umožní nemocnému odborné ošetøení zdravotní sestrou 
bez nutnosti dojíždìní do zdravotnického zaøízení

dostatek èasu na provedení daného výkonu sestrou vèetnì 
zauèení nemocného èi ošetøující rodiny

veškeré provádìné výkony jsou ordinovány ošetøujícím 
lékaøem (praktikem nebo specialistou) a hrazeny zdravotní 
pojiš�ovnou

Odborné ošetøení zdravotní sestrou v domácím prostøedí 
je pro vás výhodné. 



Jaké služby poskytujeme?

po oslovení služby navštìvují sestry nemocného v domácnosti, 
kde provádìjí pøedepsané výkony

sestry prùbìžnì spolupracují s ošetøujícím lékaøem

ošetøovatelskou péèi ukonèuje ošetøující lékaø nebo sám 
nemocný

o vhodnosti domácí ošetøovatelské péèe rozhoduje ošetøující 
lékaø (praktický èi specialista), který vystaví poukaz na domácí 
péèi

nemocným všech vìkových kategorií od 18 let

podmínkou je pobyt na území okresu Vsetín,  platné zdravotní 
pojištìní a spolupráce s praktickým lékaøem nebo specialistou 

Komu je domácí ošetøovatelská péèe urèena? 

Jak probíhá? 

zhodnocení zdravotního stavu nemocného sestrou 
a posouzení jeho potøeb

ošetøení všech druhù stomií, ošetøení a výmìna 
permanentních moèových katetrù (cévek)

aplikace injekcí a infuzí

odbìry biologického materiálu (krev, moè, stolice, výtìry, stìr 
z rány a jiné) vèetnì

péèe o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zauèení 
v aplikaci, edukace diabetika

odvozu do laboratoøe nebo k lékaøi

rehabilitaèní ošetøovatelství – mobilizace, vertikalizace, 
nácvik chùze, dechová cvièení ...

mìøení fyziologických funkcí, glykémie glukometrem

pøevaz akutních i chronických ran, bércových vøedù, dekubitù ...


	Stránka 1
	Stránka 2

