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Garance

kvality služeb

držitel národního certifikátu Akreditace
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Poskytujeme
kvalitní odbornou domácí zdravotní péči na území celého města Plzně přímo v domácím
prostředí klientů po dobu celých 24 h. denně, včetně víkendů a svátků. Péče je
poskytována bezplatně. Veškeré prováděné výkony jsou dle ordinace ošetřujícího lékaře
hrazeny zdravotní pojišťovnou. Při pobytu v nemocnici máte možnost požádat svého
ošetřujícího lékaře o domácí zdravotní péči.
odběry krve a biologického materiálu
aplikace injekcí i. m., s. c., aplikace insulinu vč. zácviku, aplikace infuzí
převazy ran, dekubitů, bércových vředů
ošetřování stomií, katetrů, cévkování, klysma
příprava a podání léků p. o. u klientů s psych. onemocněním
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

Francouzská 4 • 326 00 Plzeň • Poliklinika Slovany
377 430 731
www.sos-plzen.cz
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