Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 15.prosince 2014
Nemocným a méně soběstačným, kteří chtějí trávit svátky doma, pomáhá zlínská Charita
V mnohých službách, kde jsou citelně blížící se svátky znát, pracují ženy. Ve zlínské Charitě platí
obé. Díky svátkům, které pomalu klepou na dveře, kapacita terénních služeb, kde ve stu
procentech poskytují zdravotnické a pečovatelské úkony uživatelům ženy, tak zvaně praská ve
švech. Doposud hospitalizovaní pacienti chtějí, pokud je to jen trochu možné, strávit svátky doma,
se svými nejbližšími. Zcela bez péče však zůstat nemohou.
„Naším posláním je poskytování služeb v přirozeném prostředí uživatele, to znamená služby
poskytované v terénu, v domácnostech nemocných, handicapovaných, ale především seniorů se
sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku nemoci či věku,“ říkají jednohlasně vedoucí
zlínské charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Obě zmiňované služby, které jsou ve Zlíně
více jak dvacet let, podporují úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Díky
ošetřovatelské službě mohou pacienti, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře,
ale přesto potřebují kvalifikované zdravotnické úkony, opustit nemocnici. Díky pečovatelské službě
nemusejí pečující rodiny vyhledat pro své blízké pobytová zařízení, ale v péči s profesionály se
mohou střídat.
„Charitní ošetřovatelská služba Zlín, zajišťuje komplexní péči podle individuálních potřeb
pacienta,“ sděluje Soňa Jarošová, vedoucí ošetřovatelské služby. Žádost o domácí zdravotní péči
může podat praktický lékař nemocného, nebo ošetřující lékař, kterého měl nemocný za své
hospitalizace. Rozsah je dán momentálním zdravotním stavem klienta, a to od základní péče až po
výkony specializované včetně péče v terminálním stadiu léčby. Individuální přístup a služby dle
individuálních potřeb uživatele jsou prioritou i pro Charitní pečovatelskou službu Zlín. „Mezi
nejčastěji námi poskytované úkony patří pomoc při běžné péči o vlastní osobu, osobní hygieně a
podání stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti“ říká vedoucí služby Božena Sukopová.
Charitní pečovatelskou službu Zlín finančně podporuje statutární město Zlín a MPSV, obě zmiňované služby dárci.
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