Rozcestník dlouhodobé péče
o blízkého s onemocněním demence
Mimo domov

RESPITNÍ
(odlehčovací) POBYT
» ulehčuje pečujícím na omezenou
dobu (dny až týdny), aby mohli
nabrat síly
» platba dle ceníku zařízení, lze
hradit z příspěvku na péči

domov se zvláštním
režimem

» dlouhodobá pobytová sociální
služba, kde je zajištěna strava, denní
program, dopomoc s úkony péče
o sebe i pomoc s uplatňováním
vlastních práv
» platba dle ceníku zařízení, lze
hradit z příspěvku na péči
» se souhlasem domova lze v závěru
života požádat domácí hospic
o spolupráci

DOMA s podporou rodiny a odborníků
FINANCE
a další pomoc

» příspěvek na péči – úřad práce
» dlouhodobé ošetřovné – ošetřující
lékař v nemocnici, více viz ČSSZ
» ošetřování člena rodiny – praktický
lékař, více viz ČSSZ
» průkaz TP, ZTP, ZTP/P – úřad práce
» parkovací průkaz – odbor sociální
či dopravy
» poukaz na kompenzační pomůcky –
praktický lékař, odborné ambulance
» poukaz na inkontinenční pomůcky
(pleny) – praktický lékař, odborné
ambulance
» poukaz na nutridrinky –
specializovaný nutriční terapeut
» příspěvek na mobilitu – úřad práce
» další možnosti finanční podpory –
úřad práce

Když je PEČUJÍCÍ ČÁST
DNE MIMO DOMOV

» denní stacionář (ráno blízkého
přivezete a odpoledne vyzvednete)
» týdenní stacionář (blízký je s vámi
na víkend)
» projekt Bezpečný návrat ČALS –
při ohrožení blouděním
» tísňová péče

nemocnice

» léčebna dlouhodobě nemocných
(LDN), geriatrie, neurologie,
psychiatrická léčebna
» multiprofesní tým
» krátkodobě, při zhoršení stavu
» hrazeno ze zdravotního pojištění

lůžkový hospic

» v závěru života
» multiprofesní tým
» rodina může být přítomna i přes noc
» soukromý pokoj s osobními věcmi
» platba dle ceníku zařízení, zdravotní
péče hrazena ze zdravotního pojištění

www.cestadomu.cz
www.umirani.cz

Kde hledat PODPORU

» Česká Alzheimerovská společnost
(ČALS)
» svépomocné skupiny
» sociální poradny, poradny a linky
pro pečující (např. Pečuj doma –
videa, návody)
» sociální odbor v místě bydliště
» terapie pro pacienty i pečující
» poradny pro diagnostiku
kognitivních funkcí – (např. Národní
ústav duševního zdraví)

Sociální služby

» 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.

agentura
domácí péče
Praktický lékař

» zajistí předpis léků, pomůcek
a agentury domácí péče
» možnost návštěvy pacienta doma

» pouze na předpis praktického
lékaře na potřebnou dobu, nebo
ošetřujícího lékaře max. na 14 dní
od propuštění z hospitalizace
» úkony zdravotní sestry doma:
podání léků, odběr krve, měření
tlaku apod.
» hrazeno ze zdravotního pojištění

AMBULANCE

» neurologická, geriatrická,
psychiatrická, pro léčbu ran, bolesti
a paliativní ambulance
» předpis léků a pomůcek
» drobné lékařské zákroky
» hrazeno ze zdravotního pojištění,
někdy část hradí pacient

DOMÁCÍ HOSPIC

» odborná zdravotnická péče
a podpora v závěru života
» multiprofesní tým
» hrazeno ze zdravotního pojištění,
někdy spoluúčast pacienta

