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Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková 
organizace realizuje projekt „Rozšíření a zefektivnění služeb 
domácí péče“, který byl schválen a je finančně podporován 
v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce 
na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 

Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016. 

Cíle projektu: 

Vytvoření moderního pracoviště – Centra domácí péče 
v poliklinice Zahradníkova 

Zavedení nových metod v komunikaci pacient – lékař – 
ošetřující zdravotní sestra 

Vybavení půjčovny zdravotnických kompenzačních pomůcek 

Vzdělávání zdravotních sester 

Automobil  

 

Přemístění pracoviště domácí péče na polikliniku Zahradníkova, 
kde je vytvořeno moderní pracoviště s kvalitním zázemím, které 
poskytuje zázemí pro služby rozšířené realizovaným projektem a 
vytváří důstojné a příjemné místo pro setkávání s pacienty a 
jejich rodinnými příslušníky. 
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 Nové metody v komunikaci 
   

 

  

 Půjčovna zdravotnických pomůcek 
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komfort a pohodu pacientů, 
ale zároveň přispívá k lepší 
informovanosti lékařů o 
aktuálním stavu jejich 
pacientů. Díky tomu je možné 
efektivněji plánovat průběžné 
kontroly v návaznosti na 
zlepšující se nebo zhoršující se 
stav pacienta. 

Zavedení nové metody         
v komunikaci pacient, lékař a  
ošetřující zdravotní sestra 
domácí péče. 
Odborný personál je vybaven 
moderními ICT zařízeními, 
která umožňují předávat 
informace o zdravotním stavu 
klienta přímo lékaři bez 
nutnosti přímé návštěvy. Tato 
služba nejen že zvyšuje 

Zdravotnické pomůcky 

Invalidní mechanický vozík 
skládací  
Chodítko pultové s kolečky 
Chodítko nízké bez koleček  
Chodítko nízké se dvěma 
kolečky  
Francouzské berle 
Polohovací vozík 
mechanický  
Polohovací postel 
elektrická  
Antidekubitní matrace  
Polohovací stolek k posteli  
Klozetové křeslo pojízdné  
Židle do sprchy 

Infuzní stojan  
 

 

 

Projekt Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče je podpořen 

z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

 

 

Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které 
usnadní seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, osobám po úrazech, operacích nebo 
nehodách zvládat běžné denní činnosti života. 

  Pomůcky lze zapůjčit v Centru domácí péče.  

  Zápůjčka je zdarma, platí se pouze amortizační  
poplatek. Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou. 

V případě potřeby lze zajistit přepravu pomůcek. 

Provozní doba: 

Pondělí-pátek 7. 00 – 15. 00  

Mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě na 
telefonním čísle: 

Kontaktní osoba: vedoucí sestra centra Petra 
Kováčiková 

Adresa: Poliklinika Zahradníkova, Zahradníkova 2/4, 
611 41 Brno, 4. Poschodí, dveře č. F 39 

Telefon: 541 552 207 

Mobil: 602 733 167 
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[Slogan společnosti] 

Na webu nás najdete zde: 
[Adresa URL společnosti] 

 

 kontrola zdravotního stavu 

 měření krevního tlaku 

 odběry krve 

 odběry biologického materiálu 

 příprava léků a kontrola dodržování ordinované medikace 

 aplikace injekcí 

 aplikace mastí 

 zaučování aplikace insulinu 

 dohled nad dietním a pitným režimem 

 ošetřovatelská rehabilitace 

 procvičování velkých kloubů 

 nácvik chůze v chodítku 

 nácvik chůze s berlemi 

 dechová cvičení 

 osobní hygiena a ošetření případných opruzenin 

 prevence - plenkové kalhotky 

 ošetření a převazy akutních i chronických ran 

 péče o proleženiny 

 ošetřování kožních defektů 

 ošetřování bércových vředů 

 infuze 

 péče o stomie 

 péče o katetry 

 cévkování 

 aplikace klysmatu 

 aktivace pacienta 

 prevence proleženin 

 promazání zad, hýždí, dolních končetin 

 polohování, podkládání 

 podpůrná psychoterapie 

 užití kompenzačních pomůcek 

 edukace klienta a rodinných příslušníků, poradenství 
 
 

 

 

 

Co je domácí péče a 

komu je určena? 

Domácí péče je vysoce 
kvalifikovanou a odbornou formou 
péče, která díky svému rozsahu a 
kvalitě umožňuje zkrátit pobyt 
klientů v lůžkových zařízeních na 
nezbytně nutnou dobu. 
Pro praktické lékaře vytváří vhodné 
podmínky v rámci primární péče, 
aby mohli poskytovat širší rozsah 
potřebné zdravotní péče klientům, 
kteří by jinak byli hospitalizováni. 
Péče je určena: 

 dlouhodobě nemocným 
pacientům 

 pacientům po propuštění z 
nemocnice 

 pacientům po úrazech 

 pacientům všech věkových 
kategorií  

Kdo provádí domácí 

péči?                                      
7 zdravotních sester 

registrovaných ministerstvem 

zdravotnictví, s odborným i 

specializačním studiem. 

Zdravotní ošetřovatelskou péči 
provádíme v domácnostech 
pacientů na celém území města 
Brna. 

Pokud je péče doporučena 
praktickým lékařem, je v celém 
rozsahu hrazena zdravotní 
pojišťovnou. Smlouvy máme 
uzavřené se všemi pojišťovnami. 



 

Vzdělávání zdravotních sester 
 

 
 

 

 

 

 

 

V rámci projektu se zdravotní sestry budou účastnit vzdělávacích a školících akcí. 

V plánu vzdělávání byly stanoveny tematické okruhy, zaměřené na práci odborného personálu 
v domácí péči a managementu ve zdravotnictví. 

Zdravotní sestry se zúčastní vzdělávacích programů zabývajících se například specifickými 
zdravotnickými zákroky, rehabilitační a ošetřovatelskou prací  

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 
 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss 
Contribution to the enlarged European Union 
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