
odborná zdravotní péče včetně lékaře

nepřetržitý režim 

léčba bolestí, dušnosti, nevolností

odborné sociální poradenství (příspěvky,

poradenství pro pozůstalé)

psychologická a duchovní podpora pacientů

zapůjčení zdravotnických pomůcek

pomoc při zvládání běžných denních úkonů 

péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění a podání stravy

pomoc se zajištěním chodu domácnosti

pomoc se zprostředkováním kontaktů se společenským

prostředím

měření krevního tlaku, pulzu, glykémie

aplikace injekcí

převazy ran

odběry krve apod.

péče o močové katetry, stomie a drény

ošetřovatelská rehabilitace

Péči poskytují zdravotní sestry na
základě  indikace obvodním lékařem
nebo ošetřujícím lékařem při ukončení
hospitalizace. 
Služba je plně hrazena ze zdravotního
pojištění.

Péči zajišťuje hospicový tým - lékař,
zdravotní sestra, psycholog, sociální
pracovník a duchovní. Zdravotní úkony
jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, 
na další služby přispívá pacient paušální
částkou.

DOMÁCÍ PÉČE  

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme pomoc osobám, o které běžně

pečují jejich blízcí, kteří však po určitou dobu

nejsou  schopni tuto péči poskytovat (např. z

důvodu pracovní vytíženosti, v době nutného

odpočinku, rekonvalescence apod.).

RÁBOŇOVA 116, TIŠNOV   
Tel:  739 389 132
lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
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Péči poskytují pečovatelky. Služby jsou určeny osobám se sníženou soběstačností 
a jsou  poskytovány na základě žádosti klienta nebo pečující rodiny. 
Služba je hrazena klientem.

BRNĚNSKÁ 305, TIŠNOV   
Tel:  736 523 684   
zuzana.svabova@tisnov.charita.cz

NÁM. KOMENSKÉHO 145, TIŠNOV   
TEL:  731 265 501
jana.krizova@tisnov.charita.cz

Služba je určena osobám s dlouhodobým

i akutním onemocněním na území ORP

Tišnov a ORP Kuřim. Služba usiluje o zachování kvality života
a důstojnosti pacienta v pokročilé fázi
nevyléčitelné nemoci, o kterého se chtějí
příbuzní starat doma.

www.tisnov.charita.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

umožňuje zůstat doma se zdravotním omezením, ve stáří i  v nemoci. 
Oblastní charity Tišnov 

"Sám už se o sebe postarat nezvládnu." "Pečuji o svého blízkého a potřebuji odpočinek."

"V závěru života si přeji zůstat doma s rodinou.""Potřebuji doma odbornou zdravotní péči."

Pečujeme o klienty  v jejich domácím prostředí. 


