Informace pro pacienty po propuštění
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je zdravotnické zařízení, které poskytuje svým pacientům
zdravotní péči. O ukončení hospitalizace na zdravotním lůžku rozhoduje vždy lékař na základě
zdravotního stavu pacienta. Pro pobyt v lůžkovém zařízení musí být prokazatelně indikovány
zdravotní důvody. Pominou-li zdravotní důvody pobytu (tj. zdravotní stav již nevyžaduje
nepřetržitou lékařskou ústavní péči, nevyžaduje každodenní vizitu lékaře), dochází k propuštění
pacienta.
Po návratu domů můžete využít následující zdravotní a sociální služby:
1) Domácí zdravotní péče
Jednotlivé agentury nejčastěji poskytují: odběry krve, aplikace injekcí, ošetření bércových
vředů, proleženin, operačních ran, měření krevního tlaku, péči o cévky, drény, stomie,
ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik chůze, atd… Některé i zapůjčí kompenzační pomůcky.
Poskytuje ji kvalifikovaný zdravotnický personál (všeobecná sestra, dětská sestra, porodní
asistentka, fyzioterapeut) na základě doporučení ošetřujícího lékaře (praktický lékař nebo ošetřující
lékař z oddělení v nemocnici, odkud je pacient propuštěn). Lékař určuje i její rozsah a četnost. Tato
péče je potom hrazena ze zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovny klienta. Domácí
zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně.
Kontakty:
1) Jindřichův Hradec

a) Agentura sester Kristina Vokáčová
Tel.: +420 384 376 202
+420 731 407 087
b) Domácí zdravotní péče – Eva Šafránková
Tel.: +420 384 376 253
+420 602 618 106

2) Dačice

a) Domácí zdravotní péče – Vlasta Bačáková
Tel.: +420 602 750 614
b) Domácí zdravotní péče – Mgr. Marta Šabouková
Tel.: +420 607 820 390

3) Třeboň

Domácí péče – Alena Kuchyňková
Tel.: +420 384 721 401
+420 602 186 041

2) Pečovatelská služba
Pečovatelská služba nabízí péči o domácnost (úklid, nákupy, ….), dovoz stravy, pomoc při
osobní hygieně, zajištění pochůzek, doprovod k lékaři, zajištění receptů na léky a jejich následné
vyzvednutí v lékárně. Hrazena je klientem na základě dohody a ceníku výkonů, které služba
poskytuje.
Kontakty
1) Jindřichův Hradec

Ledax, o.p.s. - vedoucí střediska Zdeňka Snížková
Tel.: +420 720 254 972

2) Dačice

Ledax, o.p.s. - vedoucí střediska Marie Cimbůrková
Tel.: +420 725 064 310

3) Třeboň

a) Ledax, o.p.s. - vedoucí střediska Mgr. Dita Zavadilová
Tel.: +420 721 388 673
b) Pečovatelská služba Astra (Oblastní charita Třeboň)
Tel.: +420 384 721 427
+420 775 566 971

3) Osobní asistence MESADA, os.
Tato služba nabízí pomoc se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení
volného času a s činnostmi, které člověk sám nezvládne. Opět je to pomoc při hygieně, při zajištění
chodu domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou,…
Hrazena je klientem na základě dohody a ceníku.
Kontakty:
Tel.: +420 384 321 513
+420 722 778 937

4) Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovny nabízejí různé druhy pomůcek, které kompenzují pohybová omezení či slouží k
rehabilitaci. Smyslem je podpořit péči o osoby se zdravotním omezením v jejich domácím
prostředí a ceny výpůjček jsou proto velmi příznivé.
Kontakty:
1) Jindřichův Hradec

a) Zelená Hvězda – Nemocnice Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 376 240
+420 384 376 702
b) Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Tel.: +420 605 288 037
c) Centrum pro zdravotně postižené
Tel.: +420 723 783 122

2) Třeboň

Oblastní charita Třeboň
Tel.: +420 384 721 427
+420 775 566 971

Některé kompenzační pomůcky si můžete též zapůjčit v agenturách domácí zdravotní péče.

Jednotlivé služby spolu spolupracují, navzájem se doplňují a společně poskytují komplexní a
odbornou sociálně-zdravotní péči v domácím prostředí. Náklady na některé služby je možné hradit
z příspěvku na péči.
V případě potřeby se můžete obrátit na sociální pracovnici.
Mgr. Michaela Švobová
sociální pracovnice
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Tel.: +420 384 376 241
Mob.: +420 607 671 331
E-mail: socialni@nemjh.cz

