Pro koho je:
 služba je určená všem lidem, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního
stavu, který již nelze zvládnout rodinou a současně není nutný pobyt
v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 péči poskytují zdravotní sestry, v domácím prostředí pacienta
 péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře,
který o pacienta pečoval během hospitalizace
 služba je poskytována zdarma, je hrazena pojišťovnou
 na začátku poskytování služby Vás navštíví vrchní sestra ve Vaší
domácnosti za účelem zavedení péče, sepisuje ošetřovatelskou
anamnézu.

Základní činnosti:
- rehabilitační ošetřování
- lokální ošetření ran, kožních defektů, dekubitů a bércových vředů
- aplikace injekcí, infuzí
- péče o stomie, aplikace klyzma
- péče o močové katétry
- monitoring fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz)
- odběry biologického materiálu, kontrola hladiny krevního cukru - glykémie

Domácí péči může stanovit (indikovat):
- ošetřující lékař (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a
dorost)
- lékař, který o pacienta pečuje během hospitalizace, pouze na dobu 14 dnů
po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení

Smluvní vztah s pojišťovnami: 111 – VZP, 201 – VOZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP,
211 – ZPMVČR
Na začátku poskytování služby Vás navštíví vrchní sestra ve Vaší domácnosti za
účelem zavedení péče, sepisuje ošetřovatelskou anamnézu.
Územní rozsah služby:
Adamov, Borek, Borovany, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov,
Brloh, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dobrá Voda u Českých
Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří,
Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Holubov, Homole,
Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný
Újezd, Komařice, Křemže, Kvítkovice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov,
Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves (ČB), Nová Ves
(ČK), Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré
Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Štěpánovice, Trhové Sviny,
Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Závraty, Zvíkov,
Žabovřesky

Dostupnost služby: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně státní svátků).
Maximální rozsah domácí zdravotní péče je 3 x 1 hodina denně.
Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Součástí zdravotní služby je poskytování hospicové - paliativní péče.
Tato péče zahrnuje péči o pacienty v terminálním stádiu života.

