
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
KOMU A S ČÍM POMŮŽE?

Pečovatelská služba je určena seniorům,
ale i lidem se zdravotním postižením či
chronickým onemocněním do 18 let věku. 
Co tedy pečovatelská služba dělá? Stará se o
lidi, kteří nejsou schopni si zajistit péči o sebe svými vlastními silami. 
Pečovatelskou službu poskytujeme proto, aby nemuseli lidé odcházet do 
pobytových zařízení a mohli žít domaco nejdéle. Pečovatelská služba je 
poskytována člověku v jeho přirozeném prostředí, v jeho vlastním bytě, 
domě. Služba je často kombinovaná s péčí rodiny, snažíme se s rodinou 
klienta úzce spolupracovat. Zachování vlastního, přirozeného prostředí je  
pro člověka důležité s ohledem na kontakty s okolím a lidmi, které celý 
život znal. I nesoběstačný člověk tak s podporou pečovatelské služby 
může žít  navyklým způsobem života v prostředí, které je mu blízké. 
Výhodou domácího prostředí je také větší soukromí a menší finanční 
nákladnost, než v pobytových zařízeních.

Pečovatelská služba pomáhá s běžnými úkony péče o sebe- svou 
osobu a domácnost – denní hygiena, sprchování, koupání, výměna 
inkontinenčních pomůcek, svléknutí a obléknutí, pomoc při chůzi, použití 
wc,  úklid domácnosti, vyprání a vyžehlení prádla a oblečení, nakoupení 
všeho do domácnosti, obstarání léků, dovoz autem a doprovod k lékaři, či 
tam, kam klient potřebujete, nachystání jídla během dne, dovoz oběda, v 
případě potřeby klienta nakrmí  či dohlédne na režim dne, doprovodí ho na
procházce, pomůže mu vyřídit osobní záležitosti.... atd.

Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří jsou nesoběstační v 
různé míře. Rozsah péče je nastaven individuálně a vychází z konkrétních
potřeb každého člověka. Někdy potřebuje klient péči 1xza týden, jindy 
4xdenně, je to velice různorodé. Služba dokáže reagovat na potřebný 
rozsah v rámci provozní doby, která je pondělí-pátek 7.00-20.00, sobota, 
neděle a svátky – 7.00-19.00hod. Pečovatelská služba je poskytována v 
okruhu 15km od Bystrého v obcích kraje Pardubického i  krajeVysočina.

V případě zájmu o pečovatelskou službu se na nás obraťte na adrese :
DOMOV Bystré,o.p.s, Školní 453, Bystré, 607 785 488, 722 358 855, 
pecdomov@atlas.cz, www.domovbystre.cz
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