ROZCESTNÍK SLUŽEB A MOŽNOSTÍ PÉČE
Mimo domov

DOMA s podporou rodiny a odborníků

» když nejde pečovat doma
» když nemocný nechce být doma
nebo je sám
» když dojdou síly a/nebo je třeba
si odpočinout
» když se děje něco akutně, náhle

» když je péče doma možná: jsou síly fyzické i psychické,
pečující se mohou prostřídat, je finančně schůdné zůstat doma a pečovat atd.
» když zdravotní stav umožňuje využít služby ambulantně
» když se podaří zajistit potřebné spektrum podpůrných služeb v adekvátní
nebo alespoň nejmenší nutné míře

nemocnice

domov

» důvěrné prostředí, kde se nemocný
cítí bezpečně
» přítomnost blízkých osob a kontakt
s každodenní realitou
» většinou potřebná přítomnost
pečujících osob

» pečovatelské služby, terénní
odlehčovací služby, osobní asistence
» nezdravotnické úkony – pomoc
s hygienou, zastoupení pečujících
(v řádu hodin), dovoz jídla atd.
» hrazeno klientem – lze z příspěvku
na péči
» cena služby kolem 130 Kč/hod.

lůžkový hospic

Praktický lékař

agentura
domácí péče

» akutní péče
» lékař a sestra 24/7
» multiprofesní tým (zdravotník,
sociální pracovník, psycholog,
kaplan, příp. paliativní tým)
» rodina jen v návštěvních hodinách
» hrazeno ze zdravotního pojištění

» lékař a sestra 24/7
» multiprofesní tým (zdravotník,
sociální pracovník, psycholog,
kaplan)
» rodina může být přítomna i přes noc
» soukromý pokoj s osobními věcmi
» platba dle ceníku zařízení,
zdravotní péče hrazena
ze zdravotního pojištění

RESPITNÍ
(odlehčovací) POBYT
» 24/7 péče nezdravotnického
personálu, někde i péče
ošetřovatelská a rehabilitační
» ulehčuje pečujícím na omezenou
dobu (dny až týdny), aby mohli
nabrat síly
» platba dle ceníku zařízení, lze
hradit z příspěvku na péči

» dostupný v ordinačních hodinách
» návštěvní služba v domácnosti
nemocného v rámci ordinační doby
» zajistí předpis léků, pomůcek
(inkontinenční a kompenzační
pomůcky aj.) a agentury domácí
péče
» hrazeno ze zdravotního pojištění

AMBULANCE

paliativní medicíny, léčby
bolesti nebo léčby ran
» ambulantně v ordinačních hodinách
(nemocný dochází) nebo v některých
případech i v domácnosti nemocného
» nastavení vhodné paliativní péče
» předpis léků (vč. opioidů) a pomůcek
(nutridrinky, inkontinenční
a kompenzační pomůcky aj.)
» drobné lékařské zákroky (vypuštění
výpotku, ošetření rány aj.)
» hrazeno ze zdravotního pojištění,
někdy část hradí pacient

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

» pouze na předpis lékaře
» zdravotní sestry docházejí
k pacientovi dle rozpisu lékaře
» ošetřovatelská péče a výkony
(měření tlaku, ošetření ran, proplach
portu, podání výživy atd.)
» hrazeno ze zdravotního pojištění
» signální kód pro pre/terminální
pacienty 06349

DOMÁCÍ HOSPIC

» lékař a sestra dostupní 24/7
» zajistí léky a pomůcky (pleny,
vozík aj.)
» drobné lékařské zákroky (vypuštění
výpotku, ošetření rány / umělých
vývodů aj.)
» zdravotní a ošetřovatelská péče
a výkony (měření tlaku, ošetření ran,
péče o port atd.)
» multiprofesní tým (zdravotníci,
sociální pracovník, psycholog, kaplan)
» hrazeno ze zdravotního pojištění,
někdy spoluúčast pacienta

www.cestadomu.czwww.umirani.cz

