Nová agentura domácí péče a poradna pro pečující
Od září bude v našem regionu fungovat nově založená agentura místních zdravotních
sester zkušených v oblasti domácí péče. Sestry zřizují také poradnu pro otázky a nejasnosti
těch, kteří pečují o své blízké.
Od 1. 9. 2022 zahajujeme činnost jako nová agentura domácí péče s názvem Sestry. Domácí
péče je ordinovaná v případech, kdy jsou pro pacienta zatěžující pravidelné návštěvy lékaře.
Nabízíme tedy poskytování odborných zdravotnických činností sester v domácím prostředí,
jako jsou např. pravidelné převazy, injekce, rehabilitační cvičení v omezeném rozsahu, péče
o stomie, výměny permanentních močových katetrů, péče o onkologické pacienty a další.
Protože je péče předepsaná lékařem, je plně hrazena ze zdravotního pojištění. O poskytnutí
domácí péče může rozhodnout ošetřující odborný lékař při propouštění z nemocnice,
obvodní lékař dle zhodnocení zdravotního stavu pacienta, nebo jiný odborný lékař.
Jako nadstandardní dobrovolnou službu naší agentury chystáme také poradnu, která
je určena všem vám, kteří pečujete. Nejste si jisti, jestli zvládnete péči o své blízké doma a co
péče bude obnášet, jak udržovat hygienu, či jak získat a správně používat potřebné
pomůcky? Rádi vám zodpovíme otázky spojené s vaší konkrétní situací a pomůžeme se v ní
zorientovat. Kontaktovat nás budete moct telefonicky v pracovní době od 9 do 15 hodin,
emailem nebo lze domluvit osobní schůzku v naší kanceláři. Díky vzdělané sociální pracovnici
v našem týmu vám také můžeme poradit, jak požádat o příspěvek na péči či jeho navýšení,
jaká sociální zařízení jsou v našem okolí, a dopomůžeme při vyřizování žádostí o pobyt
v některém z nich.
Jsme kolektiv sester převážně z našeho regionu, které mají bohaté zkušenosti s prací
v domácí péči: vedoucí sestra Hana Raur Pololáníková z Velatic a sestry Marie Králová
ze Šlapanic, Jarmila Zouharová z Mokré, Andrea Přibylová z Ivančic a Lenka Ulmanová
z Velatic. Všechny se již těšíme na činnost, která nám přináší radost, a věříme, že tato služba
bude prospěšná jak pro vás, tak pro obvodní lékaře. Těšíme se na milou spolupráci.
Kancelář: Mokrá 350, Mokrá-Horákov, Mediatéka
Telefon: 773 729 910
Email: dpsestry@gmail.com
Za agenturu Sestry: Hana Raur Pololáníková

