Diakonie

Českobratrské církve evangelické
Poskytujeme tyto základní úkony:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (při podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě,
přesun na lůžko nebo vozík)
2) Pomoc při osobní hygieně
3) Pomoc při poskytnutí stravy
(dovoz obědů pouze v oblasti Ďáblic, Dolních
Chaber a sídliště Ďáblice), příprava jídla a pití
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný úklid a údržba domácnosti, běžné
nákupy a pochůzky, týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
5) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovody např.: k lékaři,
na úřady apod.)

Za předpokladu, že to provozní podmínky pracoviště umožní, nabízíme:

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE
Oblast působení:
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves, Kobylisy
a přilehlý okraj Libně.

1) dovozy autem s doprovodem i pro občany
na invalidním vozíku (k lékaři, na úřady apod.)
2) půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu
Úhrada za služby je účtována podle platného
ceníku

pracoviště Praha 8 – Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
tel. 283 910 424
nebo 777 734 178, 777 734 177
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz

Za ﬁnanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet 1932094339/0800
Česká spořitelna, a.s. v Praze
srdečně děkujeme

Tento dokument byl vytvořen za finanční
podpory Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky
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Diakonie

Českobratrské církve evangelické

Poskytujeme tyto základní úkony
pečovatelské služby:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (při podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě,
přesun na lůžko nebo vozík)
2) Pomoc při osobní hygieně
3) Pomoc při poskytnutí stravy
(pomoc při přípravě jídla a pití, příprava jednoduchého jídla v domácnosti)
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný úklid a údržba domácnosti, běžné
nákupy a pochůzky, týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
5) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovody např.: k lékaři,
na úřady apod.)
Za předpokladu, že to provozní podmínky pracoviště umožní, nabízíme půjčování kompenzačních
pomůcek na přechodnou dobu
Úhrada za služby je účtována podle platného
ceníku

PEČOVATELSKÁ
A TERÉNNÍ
ZDRAVOTNÍ
PÉČE KLAMOVKA
Oblast působení:
Praha 5, Praha 6 a Praha 13

Domácí zdravotní péče:
na základě ordinace lékaře provádějí zdravotní
sestry úkony jako jsou např. aplikace inzulínu,
převazy, cévkování, ošetřovatelská rehabilitace, oběry krve, podání léků, péče o stomie,
kontrola zdravotního stavu
Domácí hospicová péče:
komplexní péče o umírající a těžce nemocné
Hrazeno zdravotními pojišovnami

pracoviště Praha 5,
Podbělohorská 7
tel. 257 214 083
nebo 777 734 176, 777 734 175
e-mail: klamovka.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz
Za ﬁnanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet 1932094339/0800
Česká spořitelna, a.s. v Praze
srdečně děkujeme

Tento dokument byl vytvořen za finanční
podpory Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky
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Diakonie

Českobratrské církve evangelické
Poskytujeme tyto základní úkony:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (při podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě,
přesun na lůžko nebo vozík)
2) Pomoc při osobní hygieně
3) Pomoc při poskytnutí stravy
(pomoc při přípravě jídla a pití, příprava jednoduchého jídla v domácnosti)
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný úklid a údržba domácnosti, běžné
nákupy a pochůzky, týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
5) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovody např.: k lékaři,
na úřady apod.)
Nabízíme:

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA VINOHRADY
– VRŠOVICE

půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu
Úhrada za služby je účtována podle platného
ceníku

Oblast působení:
Vinohrady – Vršovice
a přilehlé okraje Žižkova a Strašnic

pracoviště Praha 10,
Kozácká 23
tel. 271 740 448
nebo 777 734 169
e-mail: vrsovice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz
Za ﬁnanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet 1932094339/0800
Česká spořitelna, a.s. v Praze
srdečně děkujeme

Tento dokument byl vytvořen za finanční
podpory Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky
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