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PŘEDSTAVENÍ AGENTURY

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ ÚKONY - ODBORNOST 925

Agentura Domácí péče Marie Jarošová je pro Vás na trhu již 25 let.
Individuální přístup založený na budování a udržování dlouhodbých a korektních
vztahů s pacienty a lékaři je pro nás samozřejmostí. Poskytujeme standartní
i intenzivní domácí zdravotní péči vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran,
proleženin, bandáže dolních končetin;

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem;

Péče o drény, cévky (pro ženy a pro muže), stomie;

Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulín, transdermální
náplasti);
Podání infuzní léčby, parenterální či enterální terapie;
Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány / defektu;
Psychická podpora, edukační pohovor;
Kontrola příjmu stravy a tekutin;
Promazání kůže, končetin, polohování imobilních pacientů, prevence proleženin;
Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze
s kompenzačními pomůckami a nácvik soběstačnosti;
SPOLUPRÁCE S LÉKAŘEM
Pro indikaci domácí zdravotní péče (odbornost 925) se vyplňuje doklad 06/DP
s časovými, materiálovými a administrativními kódy. Maximální rozsah frekvence
domácí zdravotní péče je stanoven na 3 x 1 hodinu odborné péče denně.
U pacientů v terminálním stádiu není stanoven maximální rozsah frekvence
domácí zdravotní péče při schválení signálního kódu.
Naše zdravotní sestry působí po celé Praze a Středočeském kraji a jsou
schopny k pacientovi docházet i včetně víkendů a svátků. Díky domácí péči
mohou být pacienti dříve propuštěni z nemocnice, případně tam již nemusí
pravidelně dojíždět na doléčení.
Celkový souhrn poskytovaných zdravotních služeb naleznete na našich
webových stránkách v sekci „Pro lékaře“.
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PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STAVU
Péče o pacienty v terminálním stavu – pacient, u něhož dochází v důsledku
diseminovaného nebo lokálně pokročilého nádorového onemocnění nebo jeho
komplikace k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Smrt
je u takového pacienta neodvratným a očekávaným vyústěním jeho stavu a to v
časovém horizontu hodin, dnů, výjimečně týdnů;
OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ ÚKONY DLE ORDINACE LÉKAŘE
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STANDARTNÍ I INTENZIVNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

CO JE DOMÁCÍ PÉČE?

Domácí zdravotní péče Marie Jarošová poskytuje též péči o pacienty
v terminálním stavu.

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo
v prostředí domova pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým
je zejména praktický lékař daného pacienta. Hlavní výhodou takovéto domácí péče
je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, zajištění kvalifikované
následné péče a fakt, že tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi,
u něhož dochází v důsledku diseminovaného nebo lokálně pokročilého
nádorového onemocnění nebo jeho komplikace k nevratnému selhávání jedné
nebo více orgánových soustav. Smrt je u takového pacienta neodvratným
a očekávaným vyústěním jeho stavu a to v časovém horizontu hodin, dnů,
vyjímečně týdnů. Cílem této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým a to
přímo v jeho domově.

KDO HRADÍ DOMÁCÍ PÉČI?
Zdravotní péče je plně hrazena Vaší zdravotní
pojišťovnou.
KDO PÉČI INDIKUJE?
Domácí péči indikuje Váš praktický lékař,
nebo i ošetřující lékař, který o pacienta
pečuje v průběhu hospitalizace avšak pouze
po dobu 14dnů po propuštění z lůžkového
zařízení.
MÁM NÁROK NA DOMÁCÍ PÉČI?
Rozhodujícím kriteriem pro indikaci domácí
péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta
není možno zvládnout běžnou laickou péčí,
přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
O této indikaci rozhoduje ošetřující lékař.
CO PRO PACIENTY DĚLÁME?
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Staráme se, aby nemocní a osoby, které
nezvládají základní péči o sebe byli zdravotně
v pořádku. Dohlížíme na jejich zdraví,
aby mohli zůstat doma, obklopeni známým
prostředím a se svými blízkými co nejdéle.
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