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Vznik organizace 

 

Naše organizace Domácí péče ČČK, obecně prospěšná společnost vznikla k 15. 3. 

1994 jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je OS ČČK Strakonice. Tehdy 

jako Nadace domácí péče. V roce 1999 v návaznosti na nový zákon o Nadacích se společnost 

přetransformovala na „Domácí péči ČČK, o.p.s.“. Poskytujeme zdravotnické služby na 

základě vyžádání od ošetřujícího lékaře. 

Naším hlavním krédem je zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb a 

maximální spokojenost pacientů a jejich rodin. Proto u našich sester a ošetřujícího personálu 

dbáme nejen na odbornou zdatnost, ale také na povahové vlastnosti a schopnosti citlivého 

psychologického přístupu. 

Domácí zdravotní péče je určena všem osobám bez rozdílu věku a diagnózy. 

Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí péče je zdravotní stav pacienta, který nelze 

zvládnout běžnou laickou péčí, ale zároveň bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve 

zdravotnickém zařízení. Péči může indikovat ošetřující lékař při propuštění z nemocnice, 

praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé. Všechny indikované úkony jsou 

hrazeny příslušnou pojišťovnou pacientů. Zdravotní péči zajišťujeme na celém okrese 

Strakonice, včetně příhraničních oblastí sousedících krajů (okres Prachatice, Klatovy, České 

Budějovice, Písek), dojezdová vzdálenost do 30 km.  

 Naše služby neustále rozšiřujeme a vylepšuje tak, abychom poskytovali komplexní 

ošetřovatelskou péči, včetně paliativní péče, na vysoké odborné úrovni, pro maximální 

spokojenost našich pacientů a jejich rodin. Od roku 2018 spolupracujeme s nemocnicí 

v Jindřichově Hradci v rámci projektu VZP péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci.  

Jsme držitelem oprávnění pro poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta, včetně paliativní a hospicové péče, podle zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách. 

Při poskytování našich služeb se řídíme etickým kodexem, který je v souladu s Věstníkem 

MZ ČR č. 7/2004 Sb.  

Za 25 let činnost bylo naší organizací ošetřeno zhruba 6000 pacientů, ročně ošetříme 

průměrně 750 pacientů a měsíčně poskytujeme péči cca 300 pacientům. Nejmladšímu 

pacientovi bylo 7 měsíců a nejstaršímu 103 let. 

 

 



Vlastní poskytování péče 

 

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, orientujeme se hlavně 

na kvalitu života každého jedinečného pacienta. Péče je poskytována 7 dní v týdnu, časový 

rozsah dle potřeb pacientů, zajištění péče 24 hodin. Často jsme velkou oporou pro pacienta a 

jeho rodinu. Péči poskytujeme po celém okrese Strakonice, spolupracujeme s  praktickými 

lékaři a dalšími odbornými lékaři z nemocnice ve Strakonicích. Poskytujeme i péči o 

nevyléčitelně nemocné, kde nás kontaktují i fakultní nemocnice, které předávají pacienta do 

domácího léčení.  

Při péči využíváme i konceptu bazální stimulace.  

Pracujeme metodou ošetřovatelského procesu. Musíme se orientovat v jednotlivých 

případech a naplánovat potřebnou péči. Ke každému pacientovi přistupujeme dle jeho 

individuálních potřeb a přání. Je důležité, aby pacient byl dostatečně o svém zdravotním stavu 

informován a věděl jaké má možnosti, kdyby domácí péče byla nedostačující. Edukujeme i 

rodinu, protože ona se stává hlavním poskytovatelem péče svému blízkému. Podporujeme 

vzájemnou důvěru mezi rodinou pacienta a pracovnicemi zařízení. Snažíme se o odborné, 

etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotnických norem, mlčenlivost je 

samozřejmostí. 

Nesoustřeďujeme se jen na výkony, ale snažíme se o návazné odborné aktivity, 

podporujeme další vzdělávání a odborný růst sester. 

 

Typy péče  

- převazy chronických ran, pooperačních ran  

- péče o pacienty závislé na výživě sondou (PEG) 

- péče o pacienty se stomiemi, permanentními močovými katetry, včetně jejich výměny 

– u žen i mužů 

- péče o pacienty na domácí plicní ventilaci 

- intravenózní (parenterální) výživě 

- péče o pacienty s tracheostomií 

- peritoneální dialýza 

- odběry krve a ostatního biologického materiálu 

- komplexní kontinuální péče o nesoběstačného, ležícího pacienta, nebo ne zcela 

soběstačného (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou či pacienty ve 

vegetativním stavu) 



Paliativní péče 

 

Vzhledem k tomu, že mezi cíle ošetřovatelství nepatří jen podpora a udržování zdraví, 

ale také i zmírňování utrpení nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti, 

poskytování ošetřovatelské péče se v naší organizaci vydalo i tímto směrem. 

Základem je poskytování maximální kvality a rozsahu potřebné péče u chronicky 

nemocných a umírajících v jejich vlastním domácím prostředí.  

Podmínky zavedení paliativní péče v domácím prostředí:  

Pacient si přeje zemřít v domácím prostředí, má patřičné rodinné zázemí. 

Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být 

uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta. 

Domácí prostředí pacienta je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní 

lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit u nás 

nebo ve spolupracující půjčovně kompenzačních pomůcek.  

Nedílnou součástí poskytování paliativní péče v domácím prostředí je aktivní 

spolupráce rodiny nemocného. Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit pacientovi základní 

životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V nepřetržitém dohledu nad 

pacientem a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál asistenční služby. 

Ošetřovatelskou péči zajišťují sestry, které také mají příslušnou odbornou 

způsobilost. Četnost jejich návštěv záleží na indikaci lékaře. Sestry provádí komplexní 

ošetřovatelskou péči, aplikují léky, infuze, převazy ran, pohybovou terapii a ostatní 

úkony, které jsou v jejich kompetenci. Společně s rodinou se starají o hygienu pacienta, 

polohování, prevenci proleženin, zajišťují ostatní potřeby pacienta v rámci ošetřovatelské 

péče. Sestry jsou odpovědné za denní hodnocení zdravotního stavu pacienta, zejména 

příznaků, které doprovázejí umírání.  

Pro rok 2018 čerpáme grant z JčK a města Strakonice "Na podporu a rozvoj paliativní 

péče v domácím prostředí." 

Jsme přidruženými členy Fóra mobilních hospiců. 

 

 

 



Vzdělávání sester 

 

Všechny sestry jsou registrované, vlastní „Osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu“. Všechny jsme členkami ČAS. 

Péči poskytují vzdělané sestry, absolvovaly specializační studia, bakalářská a 

magisterská studia. Další certifikované kurzy jako hojení ran, katetrizace močového měchýře 

u mužů, koncept bazální stimulace. Vzděláváme se v ošetřování chronických a onkologických 

ran, některé jsme konzultantky v dané problematice. Dále sestry prošly kurzem a mají 

certifikát na „Péči o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou“. Dvě sestry 

absolvovaly certifikovaný kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče v Brně, součástí kurzu byla 

týdenní stáž v Holandsku. Účastníme se odborných seminářů a kurzů i v oblasti paliativní 

péče. Sestry absolvovaly „Dlouhodobý víkendový kurz pro sestry pracující v domácí péči, 

ošetřovatelská péče o dlouhodobě a chronicky nemocné, péče o nemocné v terminálním 

stadium, léčba bolesti“. 

Rovněž prošly kurzy managementu a leadershipu ve zdravotnictví, legislativními a 

právními minimy.  

V říjnu 2009 nám Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci k uskutečňování 

praktické části vzdělávacího programu „Komunitní sestra v domácí péči“. Tento vzdělávací 

program byl podporován z evropských fondů „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí 

nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na 

odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech, (reg.č.CZ.1.04/1.1.00/46.00001)“. 

Dále spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Studentky 

Zdravotně sociální a Teologické fakulty v naší organizaci vykonávají odbornou praxi nebo 

stáže. 

 

Poradenství 

 

Zajišťuje poradenství ve zdravotních službách, sociální problematice. Poskytujeme 

odborné poradenství při ošetřování nemocných upoutaných na lůžko, pečovatelům o nemocné 

s vybranými diagnózami (např. Alzheimerova nemoc, onkologické diagnózy apod.). 

Komunikace je při poskytování ošetřovatelské péče velmi důležitá. Může ji negativně 

ovlivnit nedostatek schopností nebo strach, že sestra nebude umět odpovídat na otázky 

pacienta. Abychom předcházely nedorozuměním, tak se vzděláváme i v komunikačních 

dovednostech.  



Součástí naší odborné práce je vedení rozhovorů s pacientem a s rodinnými 

příslušníky. Vyplácí se hodně poslouchat a slyšet. V praxi se nám osvědčuje umět se vcítit do 

situace, šířit klid a pohodu, nikoho nehodnotit, nic nevyčítat, nikdy nikoho nepomlouvat ani 

v dobrém, vždy dodržet slovo, dodržet čas návštěvy, mluvit pravdu, nikdy nezatěžovat 

pacienta svými problémy. Umět poradit se sociálními problémy, orientovat se v základních 

právnických úkonech a umět poradit, kam se obrátit a s kým se domluvit. I když rodina má 

potřebu se svému blízkému věnovat, neví jak pomoci, jak postupovat v případě zhoršení 

stavu, co dělat ve chvílích posledních. Všem těmto jsme na blízku, mají na nás kontakt 

v případě potřeby.  Za roky poskytování péče umírajícím jsme měly možnost naučit se hovořit 

jak s umírajícími, tak jejich blízkými. Pozorujeme vývoj vztahu ke smrti, nejen pacientů, 

pečovatelů, ale lékařů.  

Zajišťujeme kontakty na pečovatelskou službu, zajistíme návštěvu duchovního, pokud 

je to přáním nemocného a rodina si neví rady, jak v takovém případě postupovat. Věnujeme 

se pacientovi, když rodina potřebuje něco vyřídit, aby nezůstával doma sám. V tomto případě 

nastupuje vyškolený dobrovolník nebo asistentka z oblastní charity.  

 

Půjčování pomůcek 

 

Aby rodina mohla svým blízkým poskytovat co nejlepší péči, snažíme se jim pomoci i 

půjčováním různých kompenzačních pomůcek.  Pomůcky půjčujeme všem potřebným 

pacientům, ne jen těm se zákeřnou nemocí a umírajícím. Na nákup pomůcek jsme získali 

několik grantů a postupně doplňujeme inventář. Nejvíce potřebné jsou postele, kterých je 

pochopitelně nedostatek. Poptávku řešíme ve spolupráci s ostatními organizacemi půjčujícími 

pomůcky, se Sdružením zdravotně postižených ve Strakonicích a firmou Aktiv Písek. 

Půjčujeme nemocným polohovací lůžka, včetně matrací, hrazdy k posteli, 

antidekubitní matrace s kompresorem, pomůcky pro polohování, pojízdná křesla, hygienické 

židle, sedačky na vanu, do vany, nástavce na WC, pro úplně imobilní pacienty zvedáky. 

Zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či 

dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou 

moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny. 

 

 

 

                                                                                                       



Dobrovolníci 

Vzhledem k tomu, že naše organizace byla zřízena Českým červeným křížem, navázali 

jsme na získávání dobrovolníků pro různé činnosti. ČČK případné dobrovolníky vyškoluje. 

Dobrovolníci jsou z řad studentů, bývalých sester a v neposlední řadě současné sestry Domácí 

péče se věnují ve svém volném čase i dobrovolnickým činnostem. Za tyto aktivity bylo 

sestrám Domácí péče v roce 2008 uděleno Čestné uznání za dobrovolnickou činnost a 

potvrzení o nominaci na cenu Dobrá parta 2008. Řada z nich se věnuje i vozíčkářům, jejich 

integraci do společnosti. Za tuto činnost byla sestra Pavla Čotková oceněna cenou „Křesadlo“ 

/ „Držitelé cen Křesadlo jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“./  

I váš život může dávat větší smysl. Podejte pomocnou ruku. 

Chcete získat nové přátele?  

Chcete získat nové zkušenosti?  

Pokud ano, rádi vás přivítáme v Domácí péči. 

Chcete-li smysluplně vyplnit volný čas, staňte se našimi dobrovolníky. 

Jak můžete pomoci? 

Poskytnutí společnosti osamělým klientům. 

Doprovázení našich klientů na procházky, při návštěvě lékaře, při nákupech. 

Pomoc při samostatném zvládání chodu domácnosti. 

 

 

Dopisy naší organizaci 

 

Z dopisů pečujících naší organizaci: „Dovoluji si touto cestou poděkovat Vašim 

spolupracovnicím p. Kadochové a p. Maškové., za příkladnou péči o mého otce. S jejich 

pomocí jsme mohli pečovat o tatínka v domácím prostředí a splnit mu tak jeho veliké přání. 

Vysoce hodnotím jejich přístup k nemocnému a profesionalitu s jakou svoji práci obě 

jmenované sestry prováděly. Kdyby všude ve zdravotnictví všichni tímto způsobem plnili svoje 

pracovní povinnosti, bylo by to pro nemocné a jejich příbuzné mnohem snazší. Jsem si 

vědoma, že ne vždy všechno jde tak, jak si přejeme, jen nesmí chybět dobrá vůle a soucit 

s druhými. S díky a s přáním mnoha úspěchů.“ J. Ř. 

 

„… chtěl bych poděkovat a vyslovit dík všem sestřičkám Domácí péče Českého červeného 

kříže ve Strakonicích za vzornou péči o mou manželku. Bez jejich pomoci by musela být v 

nemocnici a nemohli bychom poslední chvíle jejího života společně prožít doma“… JV 



„… měla jsem 28letého syna, který byl připoután na lůžko. V nemocnici pobýval 3 roky a teď 

22 měsíců doma. Když jsem se rozhodla, že si ho vezmu domů, v nemocnici mě potěšili, když 

mi sdělili, že nám bude přidělena zdravotní sestra, která mi se synem pomůže. Musím se 

přiznat, že jsem měla smíšené pocity. Bála jsem se po zkušenostech v nemocnici. Nechci tím 

říci, že všechny sestřičky jsou stejné. Jsou to lidé, a jak to bývá, na světě jsou lidé dobří a zlí. 

Tým sestřiček Domácí péče patří mezi ty nejlepší. Jsou velice obětavé a ochotné pomáhat 

lidem, ke kterým byl osud příliš krutý. Nesmírně si vážím jejich ušlechtilých srdcí, kterých 

tolik na tomto světě chybí. Především patří dík jejich vedoucí paní Marii Kadochové, která 

dokázala tuto dobrou myšlenku realizovat. Už bych si nedovedla představit náš každodenní 

život bez této pomoci, kterou můj syn tolik potřeboval. Cením si jejich obětavosti, kterou 

prokazují každý den, ať svítí sluníčko nebo je slota, objíždí i okolní vesnice a pomáhají lidem 

v jejich utrpení. Všem, kteří tuto službu vykonávají tak poctivě jako sestřičky Domácí péče, 

přeji hodně zdraví, trpělivost a ať nám odpustí vrtochy, kterými jim občas ublížíme.“ M. J. 

 

Vážená paní Kadochová, 

 

ráda bych Vám a hlavně Vašim „sestřičkám“, z ČČK Strakonice, nejvíce paní Kozákové a 

Maškové, poděkovala za bezchybnou péči o naši maminku. 

Díky Vám mohla naše maminka zůstat v domácím prostředí a Vaše sestřičky vyléčily nejen 

velký dekubit, ale i duši. Také jejich rehabilitace byla úžasná a díky tomu, je naše maminka po 

operaci kolenního kloubu a snaží se o možnost chůze a to bez bolesti. Na tuto nynější operaci, 

by se bez řádné přípravy nedostala. 

Díky pomoci Vašich sestřiček v domácí péči jsme nyní v situaci naprosto úžasné.   Maminka, 

kterou jsme před rokem přivezli jako bezchybného ležáka s velkým dekubitem na zádech a s 

psychickými problémy, se po Vámi poskytované každodenní péči znovu „postavila“ do života 

s radostí. 

Sice i nadále potřebujeme Vámi poskytovanou službu o naši maminku, ale její pobyt doma je k 

naší i její radosti bez vidiny nutnosti umístění v domově důchodců. Nyní díky Vám jsme 

schopni skloubit péči o matku a život ve vlastní rodině bez zbytečného stresu, díky naprosté 

spolehlivosti na Vaší práci. 

Přeji Vám všem hodně sil do tohoto těžkého a tak potřebného poslání – poskytování zdravotní 

péče lidem v jejich přirozeném prostředí. 

 

30. 7. 2018                                                                   dcera RŽ 

 

 

Hezký den paní magistro Kadochová,  

chtěla bych Vám moc poděkovat za úžasnou pomoc, kterou jsme měli v podobě sestřičky paní 

Bc. Veroniky Minaříkové v posledních dnech života našeho tatínka. Jsme za ni velmi vděčni, 

neboť nám pomáhala svou zkušeností tlumočit potřeby našeho tatínka a hlavně mu velmi 

citlivě pomáhala přesně tak, jak jeho aktuální zdravotní stav potřeboval. V poslední den 

života mého tatínka neváhala přijet i opakovaně, dokonce byla s tatínkem i ve chvíli jeho 

posledních dechů a pomohla mi situaci správně vyhodnotit i držet ho za ruku. Vzpomínku na 

splněné tatínkovo přání zemřít doma si ponesu až do konce svého života a sestřička paní 

Minaříková nám byla v celém procesu péče až do toho hezkého konce tatínkovy životní pouti 

velkou pomocí.     Dcera EP  

 



DOMÁCÍ PÉČE ČČK, o.p.s - 25. výročí našeho vzniku 1994 – 2019 

náš tým Strakonice 

 

náš tým Vodňany 

 

 

 

 

 

 



Sestry působící v domácí péči v letech 1994 – 2019 

 

 

Bejticová Lenka Mgr. Kadochová Marie Mgr. Pavelková Milada 

Beránková Hana Kašpírková Lenka Petrovcová Hana 

Břežanská Stanislava Kotálová Blanka Řezníková Milena 

Čížková Lena Kozáková Radka Sejrková Liliana 

Čotková Pavla Krajčová Libuše Sitarčíková Ilona 

Danielová Jitka ml. Ludwigová Šárka Slámová Lucie 

Danielová Jitka st. Madová Gabriela Tejmlová Jolana 

Erbová Renata Marešová Marie Tomšů Miluše 

Frantová Hana Mašková Eva Vazačová Marie 

Hlavajčíková Pavla Minaříková Veronika Bc. Veselá Eva 

Hůlovcová Alena Mrázková Miloslava Vydrová Iveta 

 

Externí pracovníci 

Kopkašová Lenka Bc.  Křišťanová Erika Bc.        Sedláčková Petra 

Šedivá Věra   Váchová Andrea                        Velková Květa 

            Veselá Marie                      Vydrová Dominika                  Jirsová Lenka Bc. 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakty:  

Domácí péče ČČK, o.p.s. 

B. Němcové 1118  

386 01 Strakonice I 

Tel:  +420 383 326 786 /záznamník/ 

         + 420 728 317 729 

Email: dp.strakonice@gmail.com 

IČO. 25185853 

Č.ú.: Moneta money bank – 174-20605744/0600 

 

Spolupracující organizace: 

 

Ordinace praktických lékařů pro dospělé 

Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost 

Oblastní charita Strakonice 

Nemocnice Strakonice a.s. 

Nemocnice České Budějovice 

Nemocnice Jindřichův Hradec 

Nemocnic Písek 

Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 

Aktiv Písek 

Centrum pro zdravotně postižené 

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice 

Fórum mobilních hospiců 

FN Plzeň 

FNKV Praha 

FN Motol Praha 

VFN Praha 

Zelená Hvězda 

 

mailto:dp.strakonice@gmail.com

