
Agentura domácí péče 
Homedica,s.r.o. 
Vrchní sestra  

Bc. Ria Otrubová 



Kolektiv Homedica, s.r.o. 



Historie 

 Agentura byla založena roku 1997 a v roce 1998 
registrována na krajském úřadě, tudíž působí  na 
Hodonínsku již 18 let 

  Od roku 2000 se působnost  rozšířila na Strážnicko  

 V roce 2008 Ždánicko. 

 V současné době se staráme i o pacienty z Kyjova 

 



Statistika 
 V roce 2015 jsme ošetřili 935 pacientů s různými dg a 

potřebami, 2016 – 1052 pacientů 
 Počet klientů hospicové péče-2015-47 klientů, u 15 

jsme vykazovali signální kód, 2016 – 71 klientů – u 21 
jsme vykazovali signální kód 

 2015 -počet návštěv u klientů hospicové péče -sestra 
3300 návštěv, pečovatelka-2700 návštěv 

 2015 - hodiny strávené u pacientů v hospicové péči- 
sestra 3000 hodin, pečovatelka -2000 hodin 

 2015- počet všech úmrtí v domácím prostředí- 53 
pacientů 

 2015- počet úmrtí v ústavní péči- 17 pacientů 
 2016 – počet úmrtí doma 41 pacientů 

 
 



Porada sester- minimálně 1 x 
měsíčně 



Indikace domácí péče 

 Registrující praktický lékař pro dospělé nebo pro děti 
a dorost 

 Ošetřující lékař při hospitalizaci na dobu maximálně 
14 dnů 

 Jde- li o pacienta v terminálním stavu je možná i 
indikace lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní 
péči 



Porada sester 



Výkony hrazené zdravotními 
pojišťovnami 

 Aplikace infuzí 

 Péče o epidurální katetr 

 Aplikace injekcí 

 Aplikace inzulínu včetně edukace 

 Odběry krve a biologického materiálu 

 Převazy po operacích a úrazech 

 Převazy chronických ran 

 Ošetřovatelská rehabilitace 

 



Ošetřovatelská RHB 



Výkony hrazené zdravotními 
pojišťovnami 

 Péče o port, Picc 

 Mobilní hospicová péče 

 Měření tlaku, pulsu, saturace, EKG 

 Edukační činnost 



Stáří pacienta není rozhodující 



Výkony, které nejsou hrazeny 
zdravotními pojišťovnami 

 Lymfatické masáže 

 Některé úkony je možné provádět i bez doporučení PL za 
platební úhradu 



Vzdělání sester 

 Agentura má nasmlouvaných 8 plných úvazků s pojišťovnami, ale spolu 
s externími sestrami zaměstnává cca 14 všeobecných registrovaných 
sester. 

 
 sestra specialistka v oboru chirurgie ...............................................3x  
 specialistka v intenzivní péči…………………………………………………  1x 
 specialistka s certifikátem péče o port ....................................... 2x 
 specialistka s certifikátem katetrizace mužů ...............................  2x 
 specialistka s certifikátem paliativní a hospicová péče ...............  2x 
 specialistka s certifikátem péče o stomie ....................................3x 
 specialistka s certifikátem lymfodrenáže .....................................2x 
 specialistka s certifikátem kvalita a bezpečí domácí 

péče……………………............................................................2x 
 

 



Spolupráce s dalšími subjekty: 
 
 Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.- vrchní sestra je 

současně koordinátorka obou služeb a další obecní 
pečovatelské služby 

 Psycholog – externí zaměstnanec, odměňován z dotací 

 Psychiatr 

 Lůžková zařízení všech typů- nemocnice TGM 
Hodonín, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Břeclav, Hospic 
Rajhrad, Hospic sv. Alžběty v Brně, MOU v Brně 

 Lékař ambulance bolesti v Kyjově 

 Lékař paliativní medicíny – vize, lékaři dalších 
odborností - chirurg 

 



Výdejna a prodejna zdravotnických 
potřeb 
 Plenkové kalhotky 
 Kompenzační pomůcky 
 Invalidní vozíky 
 Pomůcky pro stomiky 
 Rehabilitační a masážní pomůcky 
 Potřeby pro diabetiky 
 Tlakoměry 
 Ortézy, bederní pásy 
 Zdravotní kosmetika 
 Bezlepkové potraviny 

 



Hospicová a paliativní péče 
v domácím prostředí 
 
  
 Hospicová péče (dále jen HP) v domácím prostředí 

obnáší zdravotní a sociální péči (Homediss, o.p.s., 
Charita) u terminálně nemocného, který chce dožít 
ve své domácnosti v kruhu své rodiny. 

 Zdravotní péče u takového pacienta se týká např. 
aplikace infuzní hydratační a výživné terapie, péče o 
port, stomie různého druhu, např. kolostomie, 
ileostomie, nefrostomie, urostomie, tracheostomie, kdy 
jsme schopni ve spolupráci s prodejnou a půjčovnou 
pomůcek zajistit i veškerý materiál potřebný k těmto 
úkonům. V souvislosti s touto péčí je samozřejmostí 
zapůjčení odsávačky, případně infuzní pumpy nebo 
oxygenátoru.  
 



Hospicová péče 

 K poskytování HP je také nezbytné zajištění 
personální, tzn. všeobecné sestry se specializací interní 
nebo chirurgickou, certifikované sestry v péči o port, 
katetrizace muže 

 Součástí multidisciplinárního týmu je praktický lékař, 
ale i externí psycholog, lékař ambulance bolesti, 
paliativní lékař nebo případně duchovní 



Hospicová péče 
 Nedílnou součástí HP je péče sociální, kterou zpravidla 

zajišťují rodinní příslušníci ve spolupráci s pečovatelskou 
službou. Náplní sociální péče je především zajištění 
hygieny u pacienta, zajištění stravy, běžných úkonů 
v domácnosti. 

 Zdravotní i pečovatelská služba také poskytují 
zapůjčení kompenzačních a inkontinenčních 
pomůcek u pacienta, včetně elektrického 
polohovatelného lůžka, antidekubitní matrace, 
klozetového křesla a dalších. 

 HP se netýká jen samotného nemocného, ale i péče o 
rodinné příslušníky, nebo případné pečovatele. Jedná se 
o tzv. doprovázení rodiny v jednotlivých fázích dle E. 
K. Rossové před smrtí, ale i po smrti pacienta 
 



Paliativní a hospicová  péče 



Pomůcky k hospicové péči-infuzní 
pumpa 



Oxygenátor s příslušenstvím 



Odsavačka- 5ks 



Závěr 

 Poskytování kvalitní domácí péče lze zajistit jen při 
perfektní spolupráci praktického lékaře se sestrou 
domácí péče, rodinou a dalšími subjekty, jako je 
odborný lékař ambulance bolesti ,psycholog , 
duchovní, pečovatelská služba 

 Kontakty na tyto subjekty naše DP v rámci individuálních 
potřeb je schopna zajistit. 
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