✓ Odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí,v
pohodlí domova
✓ Poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
✓ Kvalifikované všeobecné sestry (VŠ, certifikace, specializace)
✓ Na základě indikace praktického lékaře
✓ Hrazená péče zdravotními pojišťovnami
Zdravotní pojištovny jako
smluvní partneři:
111
201
205
209
213
211

Působnost:

VZP ČR
VoZP
ČPZP
ZP Škoda
Revírní bratrská pokladna
ZP MVČR

ORP
ORP
ORP
ORP
ORP
ORP

Mělník, Kralupy n.V.
Neratovice
Kutná Hora
Kolín
Čáslav
Benešov, Vlašim

Kontakty:

724 810 714
Mgr. Marie Bílková, DiS.
vedoucí zdravotních služeb
e mail: marie.bilkova@lccdp.cz
Výkony, které v domácím prostředí provádíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ošetřovatelská rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých
kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
nácvik soběstačnosti a mobility
aplikace injekcí i.m., i.v., s.c. (do svalu, do žíly, pod kůži)
aplikace injekcí Inzulinu
aplikace i.v. terapie pro zajištění hydratace a léčbu bolesti
odběry krve a biologického materiálu na vyšetření
ošetřování a převazy ran, dekubitů, bércových vředů a jiných
defektů
prevence dekubitů, zejména pravidelné polohování a podkládání
péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové
cévkování, klysmata apod.
péči o stomie (tracheostomii, colostomii, nefrostomii, urostomii)
peritoneální dialýza

Pomůžeme Vám, rodině, zkoordinovat
zdravotní služby, následnou péči a pomoc
tak, aby, jste se mohli rozhodnout, kde
chcete žít. S námi můžete žít v domácím
prostředí.
Hospitalizace v domácnosti klienta
Odborná péče o pacienty po operaci, úrazu nebo s akutním
onemocněním, kteří nemusí být v nemocnici, ale je třeba
sledovat jejich operační ránu, podávat pravidelně léky,
rehabilitovat apod.
Péče o dlouhodobě nemocné
Péče je určena pro klienty s různým typem onemocnění
onkologickým, srdečním, metabolickým, neurologickým,
plicním diabetologickým a dalšími.
Pravidelné sledování zdravotního stavu
Ve spolupráci s lékařem se snažíme pravidelnými kontrolami
celkového zdravotního stavu (krevního tlaku, pulsu,
hmotnosti, dietních opatření, odběry krve, moči) předejít
vzniku onemocnění nebo jeho komplikací.

www.lccdp.cz
www.facebook.com/LCC-domaci-pece

