O společnosti
Domácí péče Včelka Berounsko s. r. o. je agenturou
domácí zdravotní péče poskytující svým klientům více než
20 let komplexní služby v oblasti zdravotní péče v jejich
domácím prostředí.
Oblast působení je Berounsko a Hořovicko.
Kvalita našich služeb je založena především
na profesionálním týmu zdravotních sester (bratrů)
a důsledném respektování individuálních potřeb klienta
a jeho důstojnosti. Naše péče se nikdy nezaměřuje jen
na samotnou léčbu onemocnění. Vždy se zároveň s tím
snažíme zajistit pro naše klienty a jejich blízké celkovou
podporu, která jim usnadní zvládnutí mnohdy velmi
obtížné životní situace.

Kontakty
Hořovicko
Mgr. Veronika Toušková
vrchní sestra, tel.: 602 280 381

Berounsko
Kontaktní místo
vrchní sestra, tel.: 602 881 946
www.pecevcelka.cz

www.pecevcelka.cz

A. Výkony hrazené zdravotní
		 pojišťovnou (bez doplatku)
Ošetřovatelské výkony dle doporučení lékaře, zejména:
• po operačních zákrocích
• ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku,
procvičení velkých kloubů,
• nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová 		
cvičení
• komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta
• péče o onkologicky nemocné
• prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování
a podkládání
• péče o klienty v terminálním stadiu života
• kontrola fyziologických funkcí
(krevní tlak, puls, tělesná teplota)
• lokální ošetření
(převazy bércových vředů, ran a defektů)
• odběry krve a jiného biologického materiálu
• aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
• nácvik aplikace inzulinu
• cévkování, klyzma,výplachy, péče o permanentní katetr

Komu je péče určena
Péči poskytujeme každému, kdo ji potřebuje a jehož
zdravotní stav umožňuje, aby byla péče poskytována
v domácím prostředí.
Jedná se zejména o:
• pacienty po operačních zákrocích,
• chronicky či nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní
i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou 		
domácí péči kvalifikovaného zdravotnického personálu
• osoby po mozkových příhodách, s roztroušenou
sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní
či neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo 		
Parkinsonovou nemocí
• osoby s plným i částečným ochrnutím, nebo se 		
závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem,
či chronickou bolestí,
• osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, případně 		
osoby se stomiemi a/nebo permanentními katetry

Kdy je péče poskytována

• ošetření stomií, PEGu, enterální sondy

Péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, včetně
svátků a víkendů (nepřetržitě). Vždy v závislosti
na individuálních potřebách klienta či doporučení lékaře.

B. Specializované výkony

Kdo péči poskytuje

paliativní péče vč. komplexní péče o onkologické
pacienty
•

lymfatické bandáže

•

podiatrická péče
(péče o pacienty se syndromem diabetické nohy)

•

péče o pacienta s nutriční podporou
(parenterální a enterální výživa)

•

péče o pacienty s ventilační podporou vč. péče
o pacienty s tracheostomickou kanylou

•

jednodenní chirurgie
(péče po malých chirurgických zákrocích)
katetrizace močového měchýře u můžů

Veškerá péče je poskytována kvalifikovaným personálem
oprávněným k provádění příslušného výkonu. Zároveň
důsledně dbáme na jejich kontinuální vzdělávání, tak aby
kvalita našich služeb byla vždy na nejvyšší možné úrovni.

Kdo péči hradí
Péče poskytovaná na základě doporučení praktického
lékaře, nebo ošetřujícího lékaře v případě propuštění
z hospitalizace, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

