Kontakty

Služby Charity Šumperk

Charita Šumperk:
Jeremenkova 705/7, 787 01 Šumperk
IČO: 48005894
telefon: 583 216 747
e-mail: info@sumperk.charita.cz

Domácí zdravotní péče je zdravotní služba určená
nemocným od tří let věku na základě indikace lékaře.
Je poskytována zkušenými zdravotními sestrami
v domácnosti pacienta. Péče je hrazena zdravotní
pojišťovnou. Jsme smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna
číslo účtu: 1904522359/0800

Mobilní specializovaná paliativní péče je poskytována
nevyléčitelně nemocným, u kterých byla ukončena
léčba. Jejím cílem je umožnit pacientovi strávit závěr
svého života v kruhu rodiny, se svými blízkými, a to
důstojným způsobem a bez zbytečného utrpení.

Ředitelka:
Mgr. Jana Bieliková
telefon: 777 674 701
e-mail: jana.bielikova@sumperk.charita.cz
Působnost Charity Šumperk:

Zásady poskytování sociálních služeb
zásada partnerství
respektování uživatele
respektování dohody sjednané služby
respektování soukromí uživatele
podpora soběstačnosti uživatele
zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací

CHARITA
ŠUMPERK

Charitní pečovatelská služba podporuje samostatnost
uživatele se sníženou soběstačností z důvodu věku
či zdravotního omezení tak, aby mohl vést důstojný
život v domácím prostředí a zachovat si vlastní životní
styl. Pomáháme při oblékání, při osobní hygieně,
se zajištěním stravy, s nákupy aj.
V rámci Osobní asistence pracovníci dochází za uživateli a podporují je ve zvládání běžných činností dle
individuálních plánů.
Nabízíme pronájem zdravotních, kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek, například polohovací lůžka,
invalidní vozíky, WC židle, chodítka aj.
Charita Šumperk provozuje Veřejné toalety, kde
zaměstnává pracovníky se zdravotním znevýhodněním
a umožňuje jim tak začlenit se do běžného života.
Poskytujeme základní Sociální poradenství a k dalším
činnostem patří potravinová a hygienická pomoc, koordinace Tříkrálové sbírky, Postní almužny a jiných sbírek,
pořádání akcí pro občany Šumperska.

Charita Šumperk
je nestátní nezisková organizace,
která poskytuje zdravotní
a sociální služby
v domácnostech uživatelů
od roku 1992.

všechny služby
pouze Domácí zdravotní péče
a Mobilní specializovaná paliativní péče

www.sumperk.charita.cz

Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelskou službu poskytujeme přímo
v domácnosti uživatele a ten si ji hradí dle cen v sazebníku. Individuálně tak podporujeme nezávislost
a samostatnost člověka, aby mohl vést důstojný život
v domácím prostředí. Naším přáním je, aby si zachoval
sociální vazby a životní styl.
Nabízíme:
pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko
nebo invalidní vozík
pomoc při osobní hygieně,
dovoz nebo donášku jídla, přípravu a podání jídla
a pití,
pomoc při péči o domácnost
(úklid, nákup, praní a žehlení prádla),
doprovázení k lékaři, na úřady,
doplňkové služby: doprava uživatele.
Cílová skupina:
senioři,
osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným
postižením,
rodiny s trojčaty a vícerčaty - služba je poskytována do 4 let věku dětí.
Kapacita služby:
viz www.sumperk.charita.cz
Charitní pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní
dny 7:00 – 19:00, v sobotu 7:00 – 12:00, případně
v neděli a o svátcích.
Kontakt:
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb • telefon: 734 362 541
e-mail: jarmila.davidova@sumperk.charita.cz

Osobní asistence

Domácí zdravotní péče

Službu Osobní asistence poskytujeme v přirozeném
prostředí uživatele a ten si ji hradí dle cen v sazebníku.
Podporujeme člověka se sníženou soběstačností tak,
aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím.

Domácí zdravotní péče – je určena nemocným od tří
let věku na základě indikace lékaře. Posláním služby
je umožnit lidem v době nemoci zůstat v kruhu rodiny
a svých blízkých a léčit se doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.

Nabízíme:

Zajišťujeme odbornou zdravotní péči zkušenými zdravotními sestrami ve vlastním sociálním prostředí
pacienta. Dle indikace lékaře provádíme:

pomoc s oblékáním, s přesunem na vozík či lůžko
pomoc při osobní hygieně,
pomoc s přípravou jídla a pití,
pomoc s úklidem a nákupy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
(procházka)
doprovázení k lékaři, na úřady, do školy,
do zaměstnání,
pomoc při jednání na úřadech, na poště,
doplňkové služby: doprava uživatele.
Cílová skupina:
senioři,
osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným
postižením.
Kapacita služby:
viz www.sumperk.charita.cz
Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny
7:00 – 15:30. Péči v jinou dobu poskytujeme po předchozí domluvě.
Kontakt:
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb • telefon: 734 362 541
e-mail: jarmila.davidova@sumperk.charita.cz

ošetřování ran,
aplikace injekcí a infuzí,
měření fyziologických funkcí,
odběry krve,
zácvik aplikace inzulinu,
další odborné výkony,
podrobnosti viz www.sumperk.charita.cz.
Služba je poskytována 7 dnů v týdnu během 24 hodin
denně (včetně svátků) dle potřeb pacienta a aktuální
ordinace lékaře. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Naše organizace má smlouvu se všemi
zdravotními pojišťovnami.
Pečujeme o pacienty na území děkanátu Šumperk (viz
mapka působnosti Charity Šumperk).
Kontakt:
Mgr. Dagmar Remešová
vrchní sestra • telefon: 777 674 703
e-mail: dagmar.remesova@sumperk.charita.cz

Mobilní specializovaná
paliativní péče
Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči
o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba
vedoucí k vyléčení. Umožňujeme nemocnému dožít
doma v kruhu rodiny a svých blízkých. Péči poskytuje
multidisciplinární tým a řídí se základními principy
hospicové péče – nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost
a nezůstane osamocen.
Zaučíme pečující rodinu v ošetřování jejich těžce
nemocného blízkého člověka. Podporujeme je po celou dobu doprovázení. Zajišťujeme odbornou zdravotní
péči ve spolupráci s lékařem paliatrem. Zdravotní sestry dle jeho aktuální ordinace provádí odborné výkony u pacienta vedoucí k potlačení bolesti a nepříjemných příznaků nevyléčitelné nemoci. V našem týmu je
připraven k pomoci u lůžka psycholog, duchovní,
následně poradce pro pozůstalé. Dle potřeb rodiny
a nemocného zajistíme potřebné pomůcky, pečovatelskou a sociální službu.
Pro poskytování péče je nezbytná přítomnost rodiny
nebo blízkých osob.
Služba je poskytována 7 dnů v týdnu během 24 hodin
denně (včetně svátků) dle potřeb pacienta a aktuální
ordinace lékaře. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Pečujeme o pacienty na území děkanátu Šumperk (viz
mapka působnosti Charity Šumperk).
Kontakt:
Mgr. Dagmar Remešová
vrchní sestra • telefon: 777 674 703
e-mail: dagmar.remesova@sumperk.charita.cz

