Charitní ošetřovatelská služba

● Péče o permanentní močové katetry
● Péče o stomie
● Lokální ošetření všech defektů
● Zaučení rodinných příslušníků do péče - edukace

Charitní ošetřovatelská služba
Hlavní myšlenkou Charitní ošetřovatelské služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde
mu mohou být nablízku jeho nejdražší, kde má
své místo, svou postel, svoje knížky, svého psa
i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas.
● Nabízí služby agentury domácí péče, která je
definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním. Je poskytována v jejich
vlastním sociálním prostředí.
● Zahrnuje odborné služby, které poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve
spolupráci s lékařem.
● Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.
● Při plné indikaci ošetřujícím lékařem vše hradí zdravotní pojišťovna.

Odborné výkony poskytované registrovanými všeobecnými sestrami:
● Aktuální zhodnocení zdravotního stavu klienta
● Monitorace fyziologických funkcí (krevní tlak,
puls)
● Odběry biologického materiálu na vyšetření
● Aplikace inzulínu, injekcí, infúzí
● Rehabilitační ošetřování

Všechny odborné výkony jsou prováděny na
základě předchozí ordinace lékařem a plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Rehabilitační ošetření, které již není možno ordinovat do péče hrazené pojišťovnou, lze domluvit po předchozí poradě s lékařem i na péči
plně hrazenou klientem, viz Ceník služeb na
webu.
Odborné úkony jsou péči zdravotní, proto je
nutná ordinace lékaře, není možno ji provádět
jinak.

Středisko je zdravotnickým
zařízením
registrovaným v registru Moravskoslezského
kraje.
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Zapůjčujeme zdravotnické
pomůcky:
● polohovací postele s příslušenstvím
● chodítka
● invalidní vozíky
● toaletní křesla
● antidekubitní matrace atd.

Kde nás najdete?

vedoucí: Kamrádová Lucie
mobil: 604 111 837
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