PRVNÍ AKREDITOVANÁ DOMÁCÍ PÉČE V ČR !
Mgr. Dana Vašíčková
jednatelka
tel. 603 555 826
vasickova@sos-plzen.cz

Soukromá
Ošetřovatelská
Služba - SOS s.r.o.

GARANCE KVALITY SLUŽEB

Bc. Kateřina Mazancová
vrchní sestra
tel. 603 555 827
sos-plzen@seznam.cz

certifikát kvality a bezpečí
certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Komplexní zdravotní a sociální služby
Zdravotní služby - domácí zdravotní péče

tel.: 377 430 731, 603 555 827

Kvalitní odbornou domácí zdravotní péči poskytujeme na území celého města Plzně přímo v domácím prostředí
klientů po dobu 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Péče je poskytována bezplatně. Veškeré prováděné
výkony jsou dle ordinace praktického lékaře hrazeny zdravotní pojišťovnou. Při pobytu v nemocnici máte možnost
požádat svého ošetřujícího lékaře o domácí zdravotní péči.
Poskytujeme
• odběry krve a biolog.materiálu, aplikace injekcí i.m., s.c., aplikace inzulinu včetně zácviku, infusí
• převazy ran, dekubitů, bércových vředů, ošetřování stomií, katetrů, cévkování, klysma
• příprava a podání léků p.o.u klientů s psych.onem.
• měření TK, teploty, příjmu a výdeje tekutin, glykémie, aplikace inhalací
• komplexní zdravotní péče o imobilní klienty, polohování, prevence dekubitů ..
• domácí hospicová péče
• ošetřovatelská rehabilitace - mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze ...
• specializovaná rehabilitační péče fyzioterapeutem - po TEP, CMP, úrazu ...
• zapůjčení kompenzačních pomůcek zdarma

Sociální služby - pečovatelská služba

tel.: 377 430 733, 725 736 133

Kvalitní pečovatelskou službu poskytujeme na území celého města Plzně přímo v domácím prostředí klientů ve
všední dny od 8.00 do 16.00 hodin. Pečovatelská služba je sterénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení dle zákona o sociálních službách
č.108/2006.
Poskytujeme
• základní sociální poradenství včetně pomoci při vyplňování formulářů
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy - příprava a podání jídla a pití
• pomoc při oblékání, pomoc při samotném pohybu
• pomoc při přesunu na lůžku nebo vozík
• pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid, praní a žehlení prádla
• pomoc s úklidem a údržbou domácnosti včetně velkých úklidů
• pomoc s nákupy a pochůzkami
• doprovod k lékaři, na úřady, na procházky
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