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Děkujeme

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad

Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

KDE NÁS NAJDETE

Ústí nad Orlicí,  
17. listopadu 69
tel.: 731 402 340
e-mail: chos.uo@uo.hk.caritas.cz

Česká Třebová, 
Hýblova 63
tel.: 731 402 330
e-mail: chos.uo@uo.hk.caritas.cz

Choceň, 
U Koupaliště 1902
tel.: 731 402 332
e-mail: chos.chocen@uo.hk.caritas.cz

Letohrad, 
Na Kopečku 356
tel.: 731 402 338
e-mail: chos.let@uo.hk.caritas.cz

Lanškroun, 
Nám. A. Jiráska 2
tel.: 731 402 339
e-mail: chos.lan@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Domácí hospicová péče

Osobní asistence

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Letohrad

Občanská poradna

Rodinná centra

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Šance pro rodinu

Nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez přístřeší

Sociální sprcha

Sociálně terapeutické dílny

Sociální šatník pro žadatele o azyl



NABÍZÍME
Odbornou zdravotní péči, kterou poskytují kva-
lifikované zdravotní sestry v domácím prostředí 
nemocného. 
Tato péče je ordinovaná lékařem a hrazená 
zdravotními pojišťovnami. Je poskytována sedm 
dní v týdnu.

CÍLE

• umožnit co největšímu počtu krátkodo-
bě i dlouhodobě nemocných prožívat ne-
moc důstojně, ve svém domácím prostředí 
a mezi svými blízkými.

Spolupracujeme s:
• praktickým lékařem pacienta
• nemocnicemi
• specializovanými ambulancemi (kožní, chi-

rurgická, interní, psychiatrická, neurologic-
ká, dialýza atd.)

POSKYTUJEME ZEJMÉNA TYTO ÚKONY

• odběry krve a jiného biologického materiálu
• aplikace injekcí
• aplikace inzulínu, zaučení aplikace inzulínu, 

proškolení diabetiků v DIA režimu
• infuzní terapie, péče o centrální vstupy, porty, 

piccy
• převazy a ošetření defektů, proleženin, bérco-

vých vředů, pooperačních a dalších chronic-
kých ran

• cévkování žen i mužů, klyzma, výplachy, la-
váže

• ošetření stomií, drénů
• nutriční výživa, péče o nasogastrické, nasojej-

unální sondy, pegy
• péče o pacienta s peritoneální dialýzou
• kyslíková terapie
• kontrola TK, glykémie, saturace
• kontrola zdravotního stavu a užití léků
• podpora a zaškolení rodiny v péči o nemoc-

ného
• prevence proleženin, polohování
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• základní ošetřovatelská rehabilitace
• péče o onkologicky nemocné s návazností na 

hospicovou péči

Ze zkušeností lidí, pečujících o své blízké

„Vzpomínáme s velkou vděčností na sestřičky 
z Charity, které se ujaly rehabilitace manžela. 
Velikým úspěchem bylo, když se postavil na 
nohy a začal pomalu chodit. Oceňuji jejich služ-
bu a je škoda, že lidé se s jejich prací seznámí, 
až když sami potřebují pomoc. Myslím, že celá 
naše společnost by měla tuto práci více ocenit 
a udělat vše pro to, aby charitních sestřiček bylo 
více. Potřebných pacientů je hodně…“

Paní L.

„Ochota, úsměv, vysoké morální hodnoty a pra-
covní nasazení nejsou pro váš tým pracovníků 
jen předepsaná slova na papíře, ale v plné míře 
se naplnily ve vaší odvedené práci. S vaší po-
mocí tak mohla moje maminka dožít do konce 
svých dnů mezi svými blízkými v domácím pro-
středí.“

Paní M.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat pra-
covnicím Domácí zdravotní péče za obětavost, 
profesionalitu a lidský přístup nejen k našemu 
nemocnému tatínkovi, ale i k nám, kteří jsme se 
o něho starali. Vědomí, že v nich máme podporu 
a že se na ně můžeme obrátit v jakoukoli denní 
a noční dobu, nám dávalo klid a sílu postarat se 
o tatínka do posledních hodin jeho života.“

Manželé D.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Pomáháme lidem na Orlickoústecku.


