ÚREDNí HODINY
Pondelí - Pátek 7.00 -15.30
Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Príbram 1

KONTAKT
Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Príbram 1
tel./fax: 318635050,777942520
e-mail: info@charita-pribram.cz
www.charita-pribram.cz

REDITELKA
Ženíšková Alena
mobil: 777942520
e-mail: zeniskova@charita-pribram.cz
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DOMÁcí PÉCE
je komplexní péce ošetrovatelská a zdravotní
o klienty všech vekových skupin v domácím
prostredí.
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POSLÁNí A Cíl NAŠí PRÁCE
Snaha pomoci lidem, kterí si v dusledku nemoci,
postižení ci stárí, již nemohou sami zabezpecit
plnohodnotný život, avšak díky naší pomoci mohou
zustat ve svém domácím prostredí a mají zajištenou
komplexní péci.

OŠETROVATELsKÁ SLUŽBA
ZAJIŠTUJE
• ošetrovatelské výkony dle indikace lékare
• komplexní péce o dlouhodobe ležící
• ošetrovatelskou rehabilitaci
• aplikace injekcí
• odbery krve
• prevazy
• péce o pacienty se stomií
• nácvik aplikace inzulínu
• ošetrení permanentních kateru (cévky)
• spolupráci s ošetrujícím lékarem
• psychická podpora
• aplikace infuzní terapie v domácím prostredí
• péce v období rekonvalescence
• péce o težce nemocné v terminálním stádiu

••
tel.lfax: 318635050,

Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry
s praxí u lužka .
mobil: 777942520

www.charita-pribram.cz

SLUŽBA JE HRAZENA ZE ZDRAVOTNíHO

POJiŠTENí

www.charita-pribram.cz

FINANCNí ZABEZPECENí

CiNNOST CHARITY

Ošetrovatelská služba je hrazena ze zdravotního
pojištení. Na tuto cinnost se snažíme získávat další
financní prostredky z ruzných dotací a grantu .

• komplexní ošetrovatelská péce pro klienty
všech vekových kategorií v domácím prostredí

Pro ty, kterí nám chtejí financne pomoci, je k dispozici
I 0800 .
toto císlo úctu:

520 131 389

Financní dar je možno odecíst
od základu dane dle zákona
c. 586/1992 Sb., §15, odst. 8.
Potvrzení o prijatém daru Vám
rádi vystavíme.

• pomoc lidem bez prístreší (ošacení, poskytnutí
teplého nápoje, popr. polévky)
• resocializace obcanu po výkonu trestu (pomoc
- vyrízení formalit na úrade, zajištení lékare, ošacení)
• akce - všechny plánované akce budou vcas
zverejneny (tisk, internetové stránky, letáky apod.)
• zapujcení bežných kompenzacních
v rámci naší péce

pomucek

••
•
tel.lfax: 318635050, mobil: 777942520

www.charita-pribram.cz

SLUŽBA JE HRAZENA ZE ZDRAVOTNíHO

POJiŠTENí

www.charita-pribram.cz

