Poukaz DP může vystavit obvodní lékař, případně při propouštění z nemocnice
také ošetřující propouštějící lékař na dobu 14 dní.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Středisko:
Sídlo:

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Středisko ošetřovatelské péče o dospělé (SOP)
Komenského 40, Šternberk 785 01

Nasmlouvané kódy:
06318 Ošetřovatelská návštěva, domácí zdr.péče, typ IV.
06313
06315

Poskytujeme:
▪ Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči - odběry biologického materiálu,
včetně jeho transportu do laboratoře, převazy ran, bérc. vředů a dekubitů,
ošetřování stomií, aplikace injekcí, infuzní terapie, ošetřovatelskou
rehabilitaci, měření FF, orientační vyšetření hladiny cukru glukometrem,
zajištění receptů od lékařů, nácvik aplikace inzulínu, klysmata, centrální vstupy
– PICC, port, midline, cévkování žen i mužů.
▪ Od roku 2015 máme rozšířenou registraci Krajským úřadem v Olomouci o
poskytování paliativní péče.
▪ Vše poskytujeme denně, včetně víkendů a svátků, nepřetržitě, registrovanými
všeobecnými zdravotními sestrami a to ve Šternberku a přilehlých obcích
v okruhu cca 15km.
Personální zajištění zdravotní péče:
Vedoucí
Daniela Maléřová
sop@socialnisluzby.cz
malerova@socialnisluzby.cz
Zástupce vedoucí Kateřina Mrkvová, DiS.
Zdravotní sestry
Petra Vašenková
Dagmar Pokorná
Zuzana Hodsdon, Dis.
Miroslava Zatloukalová
Svatava Suchá

06317
06137
06323
06333
06329
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06335

775 381 458
585 013 672
775 381 477
775 381 478
777 781 439
775 381 480
775 594 650
775 381 477

06325

06349
06326

06328
Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami:
111 Všeobecná ZP
213 Revírní bratrská pokladna
205 Česká průmyslová ZP
211 ZP Ministerstva vnitra ČR
201 Vojenská ZP
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

06330
06332
06334

trvání 15minut
až 3 x denně
Ošetřovatelská návštěva, domácí zdr.péče, typ I.
trvání 30 minut
až 3 x denně
Ošetřovatelská návštěva, domácí zdr.péče, typ II.
trvání 45 minut
až 3 x denně
Ošetřovatelská návštěva, domácí zdr.péče, typ III.
trvání 60 minut
až 3 x denně
Kód k ošetř. návštěvě ve dnech prac. klidu
max. 3 x denně
Odběr biolog. materiálu-materiálový náklad výkonu max. 3 x denně
Aplikace inhal.a léčebné terapie-p.o.,s.c.,i.m.,i.v.max. 3 x denně
materiálový náklad výkonu,
Lokální ošetření ran-materiálový náklad výkonu
max. 3 x denně
Ošetření stomií-materiálový náklad výkonu
max. 3 x denně
Klysma, cévkování, laváže, ošetření permanentních max. 3 x denně
katetrů-materiálový náklad výkonu
Fyzická asistence při poskytování dom.zdr.péčemax. 3 x denně
fyzicky náročná ošetř.péče u imobilního klienta
Zavedení, ukončení dom.zdr.péče, administrativní
max. 2 x na 1
činnost sestry v domácí zdravotní péči
klienta
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
max. 3 x 1den,
30 x měsíc
Aplikace ordinované parenterální terapie k zajištění max. 3 x denně
hydratace, energetických zdrojů a léčby bolestimateriálový náklad výkonu
Signální kód, ošetř. péče o klienta v terminálním
frekvence dle
stavu
ordinace lékaře
Aplikace ordinované parenterální terapie pro
max. 3 x denně
zajištění hydratace energetických zdrojů a léčby
bolesti – centrální vstupy
Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie,
max. 3 x denně
epicystostomie, tracheostomie
Lokální ošetření nad 10 cm2
max. 3 x denně
Klyzma, výplachy
max. 3 x denně
Aplikace léčebné terapie, p.o., GTT, případně další
max. 3x denně
způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

