NOUZOVÝ
PLÁN PÉČE
Tento Nouzový plán péče je pro ___________________________________
Autorem plánu je
Datum

_____________________________________________

_____________________

Pečuj doma je součástí
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Pomo
mnoh

!!!

Tento plán umožní zastoupit vás v péči a udržet její standard, když se ocitnete
v nouzovém stavu (jako je náhlé onemocnění či úraz).

Než začnete vyplňovat plán, promluvte si:
1. s osobou, o kterou pečujete (je-li to možné)
2. s kontaktními osobami, které uvádíte
3. s dalšími členy rodiny, pracovníky sociálních
a zdravotních služeb a s lidmi, kterým důvěřujete
4. nebo se obraťte na sociálního pracovníka či koordinátora
na městském úřadě s žádostí o vyplnění a odeslání anebo
zavolejte poradkyním Pečuj doma na linku 800 915 915.

NOUZOVÝ PLÁN PÉČE VE 4 KROCÍCH
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Vyplňte Nouzový plán péče pro osobu, o kterou pečujete. Můžeme vám pomoci.
Zavolejte našim poradkyním a poradcům na telefonní linku 800 915 915 nebo využijte
náš web www.pecujdoma.cz, kde plán můžete vyplnit a odeslat.
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Označte dvě osoby (členy rodiny, přátele nebo sousedy), které souhlasí, že vás zastoupí v případě, kdybyste náhle nemohli pečovat. Je to velmi důležitá součást plánu! Tuto
informaci sdělte zástupcům služeb, kteří se na péči o vašeho blízkého podílejí.
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Vyplněný plán nám zašlete prosím prostřednictvím webu www.pecujdoma.cz. My
vám obratem poštou zašleme Průkaz pečujícího. Tento průkaz noste u sebe pro případ,
kdyby se vám něco přihodilo. Pak je tu bezplatná linka Pečuj doma 800 915 915. Jeden
vytištěný Nouzový plán péče uložte u osoby, o kterou pečujete, aby byl dostupný v případě potřeby.
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V případě nouzového stavu, jakmile budeme kontaktováni, vyhledáme osoby, které
jste uvedli jako náhradní pečující. Požádáme je, aby vás zastoupily ve vaší roli pečujícího,
a seznámíme je s vaším Nouzovým plánem péče. Pokud budou nedostupní, zkontaktujeme se se zástupci služeb, které jste uvedli, nebo se obrátíme na tísňovou linku.
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Ochrana osobních a citlivých údajů

Organizace Pečuj doma je jako správce osobních a citlivých údajů povinna zajistit jejich ochranu (viz
Informace o zpracování osobních a citlivých údajů na stránkách www.pecujdoma.cz v sekci Nouzový
plán péče) a nese odpovědnost za jejich zpracování. Abychom se ujistili, že je tato ochrana možná,
prosíme o zodpovězení následujících otázek:

Osoba, o kterou pečuji, je:

○

mladší 18 let

○

je jí 18 let a více

Pokud je osoba ve věku 18 let a více, je možné, aby vám
poskytla souhlas s vyplněním tohoto Nouzového plánu péče?

○

ANO

○

NE

Prohlášení

Prohlašuji, že mým přáním je, aby v případě nastalé mimořádné situace pracovníci/pracovnice projektu Pečuj doma kontaktovali/y mnou určené osoby a služby a odkázali/y
je na tento Nouzový plán péče, v krajním případě jim telefonicky předali/y informace
v něm obsažené, aby mohla být zajištěna péče a ochrana životně důležitých zájmů
osoby, o kterou pečuji a jejíž kvalita života může být významně ohrožena, pokud já, její
rodinný pečující, náhle onemocním nebo nebudu schopen/schopna zajistit péči z důvodu nehody či nouzového stavu.
Jsem si vědom/a, že pokud nebude možné péči zajistit mnou určenými osobami nebo
službami, zapojí pracovníci Pečuj doma do procesu zajištění a koordinace péče i jiné
subjekty (např. integrovaný záchranný systém, konkrétně využijí záchrannou službu
nebo linku tísňového volání).
Prohlašuji, že poskytuji osobní a citlivé údaje o sobě a osobě, o kterou pečuji, dobrovolně.
Prohlašuji, že jsem seznámen/a s účelem a postupem zpracování těchto údajů
uvedených v textu Informace o zpracování osobních a citlivých údajů na stránkách
www.pecujdoma.cz v sekci Nouzový plán péče.
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Vaše osobní údaje

Jméno _____________________________

Tel. číslo na mobil ___________________

Adresa _____________________________

Tel. číslo pevné linky ________________

____________________________________

E-mail _____________________________

_______________________________

Datum narození ___________________

PSČ

Osobní údaje osoby, o kterou pečujete

____________________________

Datum narození ____________________

Jaké oslovení má rád/a ______________

Jméno praktického lékaře ___________

Adresa _____________________________

____________________________________

____________________________________

Adresa praktického lékaře __________

_______________________________

____________________________________

Tel. číslo na mobil ___________________

Tel. číslo praktického lékaře _________

Tel. číslo pevné linky ________________

____________________________________

Jméno

PSČ

Pro rychlou orientaci označte odpověď:

Bydlíme ve společné domácnosti

○

Bydlíme ve stejném domě, ale v jiném bytě
Bydlíme na různých místech

○

○
○
○

Ano

Ano

Ano

Ne
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Ne

○

Ne

Vyplňte kontakt na lékaře specialistu (např. diabetolog, ortoped, neurolog), který je důležitý:

Jméno lékaře specialisty ___________

Jméno lékaře specialisty ___________

____________________________________

____________________________________

Specializace
Adresa

_______________________

Specializace

___________________________

Adresa

___________________________

____________________________________

____________________________________
Tel. číslo

_______________________

__________________________

Tel. číslo

__________________________

____________________________________

____________________________________

Má opečovávaný u sebe zvíře, o které je třeba se postarat?
Pokud ano, uveďte jaké, včetně jména a oslovení?

Jak je potřeba se o zvíře postarat?
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○

Ano

○

Ne

Označte, jaké potíže či onemocnění má osoba, o kterou pečujete?
Odpovězte, pokud to považujete za důležité.

Porucha autistického spektra ______

Poruchy hybnosti – jednotlivých

Mozková obrna ___________________

kloubů, poloviny těla _____________

Hydrocefalus ____________________

Potíže s tlakem a srdcem ________

Problémy s chováním ____________

Potíže s dýcháním/plicní onemocnění

Mentální onemocnění ____________

Roztroušená skleróza ____________

Získané postižení intelektu ________

Stavy po mrtvici či cévní mozkové

Agresivní chování, sebepoškozování

příhodě __________________________

Závislosti – tabák, alkohol, léky, jiné

Rakovina ________________________

Porucha zraku – až slepota ________

Paliativní léčba __________________

Porucha sluchu ___________________

Demence/Alzheimerova choroba __

Křehká starší osoba ______________

Parkinsonova choroba ____________

Prosím, napište do rámečku jiné další obtíže či onemocnění:

Osoba, o kterou pečuji, může:

___________

Umýt se ________________________

__________

Učesat se _______________________

Prát si oblečení _________________

Najíst se z připraveného _________

Otevřít dveře známé osobě ______

Najíst se bez upozornění ________

_________

Připravit si jídlo samostatně _____

Použít toaletu samostatně _______

Napít se _________________________

Použít toaletu s dopomocí _______

Zavřít kohoutek s vodou ________

blíže popište _______________________

Být bez dohledu a péče ___________

Komunikovat
Sám/sama užívat léky

Komunikovat telefonem

po dobu __________________________
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Osoba, o kterou pečuji, se pohybuje:
Zcela samostatně _______________________________________
S pomocí ________________________________________________
jakou pomůcku využívá (chodítko, hole...) _______________________

Vůbec __________________________________________________
Uveďte kontakt na půjčovnu pomůcek na mobilitu, pokud ji využíváte:

Seznam léků

Lék / síla léku

Na co lék je, jak se užívá
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Ráno

Poledne

Večer

Kde jsou léky v bytě/domě obvykle uloženy?

Potřebuje osoba, o kterou pečujete, podporu či pomoc při braní léků? Pokud ano, jakou?

Jméno obvyklé lékárny _____________________________________________
Telefonní číslo lékárny _____________________________________________

○
○
○
○
○
○
Ano

Má osoba, o kterou pečujete, epilepsii?

Ano

Má osoba, o kterou pečujete, nějakou alergii?
Užívá nějaké léky proti alergii či epilepsii?

Ne

Ano

Ne

Ne

Prosím, uveďte o jakou alergii se jedná: ___________________________________
Pokud užívá léky proti alergii či epilepsii, kde jsou obvykle uloženy?

○

Má osoba, o kterou pečujete, cukrovku?

Ano

Bere osoba, o kterou pečujete, léky na ředění krve?
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○
○

Ne

Ano

○

Ne

Služby a péče mimo domov

Kontakt na služby, které využíváte (pečovatelská služba, osobní asistence, domácí péče a jiné).
Prosím, vždy ke službě uveďte jméno kontaktní osoby a telefonní číslo.

Terénní pečovatelská služba
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
Osobní asistence
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
Agentura domácí péče/ terénní hospicová péče
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
Odlehčovací služba
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
Jiná služba:
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
Jiná služba:
Název služby _____________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________
Telefonní číslo _____________________________________________
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Další informace, které mohou ovlivnit zdraví a pohodu osoby, o kterou pečujete

Má osoba, o kterou pečujete, nějaké další potřeby, které je důležité znát?

○

Ano

○

Ne

Pokud ano, napište jaké:

Potřebuje pomoc při jídle či pití?

○

Ano

○

Ne

Pokud ano, popište, jaká pomoc je potřeba:

Má osoba, o kterou pečujete, PEG, stomii, tracheostomii nebo potřebu zahuštění tekutin?

○

Ano

○

Ne

Pokud ano, kde jsou tyto pomůcky nebo jejich části uloženy?

Pokud máte svého dodavatele, prosím, uveďte jméno firmy, kontaktní osobu a tel. číslo, pokud
je to možné. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Používá osoba, o kterou pečujete, inkontinenční pomůcky?

○

Ano

○

Ne

Pokud ano, napište typ výrobku a velikost.

Pokud máte svého dodavatele, prosím, uveďte jméno firmy, kontaktní osobu a tel. číslo, pokud
je to možné. _________________________________________________________________
Má osoba, o kterou pečujete, nějaké smyslové problémy?

○

Ano

○

Ne

Pokud ano, prosím napište jaké (např.: špatně vidí, špatně slyší, nemá chuť, čich) _____________

______________________________________________________________________________
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Navrhněte kontakty pro případ nouze

Když nastane případ nouze a vy nebudete schopni poskytovat péči, máte nějakou
důvěryhodnou osobu v rodině či přítele, který je v případě potřeby schopen zajistit
na určitou dobu plnou péči osobě, o kterou se staráte?

○

○

Ano

Ne

Pokud NE, náš poradce vás kontaktuje, jakmile obdržíme tento vyplněný formulář. Budeme
společně hledat řešení pro případ zajištění okamžité péče o vašeho blízkého v akutním případě.

Pokud ANO, vyplňte prosím další kolonky níže a ověřte si, že uvedená kontaktní čísla jsou správná a platná.

První kontakt na osobu, která je schopna a ochotna pečujícího zastoupit

Jméno _____________________________________________
Adresa a PSČ _____________________________________________
Tel. číslo na mobil ____________________ Tel. číslo pevné linky _____________________
Vztah k vaší osobě pečujícího? _____________________________________________
Vztah k osobě, o kterou pečujete? _____________________________________________ Má
tato osoba klíč od domu/bytu osoby, o kterou pečujete?

○

Ano

○

Ne

Druhý kontakt na osobu, která je schopna a ochotna pečujícího zastoupit

Jméno _____________________________________________
Adresa a PSČ _____________________________________________
Tel. číslo na mobil ____________________ Tel. číslo pevné linky _____________________
Vztah k vaší osobě pečujícího? _____________________________________________
Vztah k osobě, o kterou pečujete? _____________________________________________
Má tato osoba klíč od domu/bytu osoby, o kterou pečujete?

!!!

○

Ano

○

Ne

Pokud vámi navrhovaná osoba klíče nemá, promyslete, jak jsou klíče pro akutní případ nouze
potřebné, a zkuste jí je pro takový případ zajistit či nabídnout. Ideální bude, když s ní projdete
Nouzový plán péče, svěříte jí jednu kopii a v případě aktualizace jí oznámíte změnu.
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Další informace

Využijte toto místo pro informace, které mohou být pro osobu pověřenou poskytováním
péče v případě nouze potřebné a užitečné. Zahrňte sem např. popis toho, co osoba, o kterou
pečujete, má ráda či nemá ráda, jak obvykle komunikuje, jaké má obavy, a také finanční
záležitosti, zkrátka vše, co považujete za důležité.

Způsoby, jak doručit Pečuj doma váš Nouzový plán péče:
1. vyplňte Nouzový plán péče on-line na webu www.pecujdoma.cz, zašleme Vám
potvrzení o přijetí společně s Průkazem pečujícího
2. nebo zavolejte na linku Pečuj doma 800 915 915
3. nebo požádejte sociálního pracovníka či koordinátora na svém městském úřadu.

Tento plán je pro všechny rodinné a neformální pečující ZDARMA.
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Co teď?

Obdržíte potvrzení o přijetí Nouzového plánu péče a současně vám poštou zašleme Průkaz
pečujícího. Prosím, noste ho u sebe. V akutním případě, pokud někdo zavolá na uvedené číslo
Pečuj doma, kontaktujeme osoby, které jste navrhli. Požádáme je, aby vás z naléhavých důvodů
zastoupily v péči a seznámíme je s vaším Nouzovým plánem péče. Pokud budou nedostupné,
spojíme se se zástupci služeb, které jste uvedli. Když bychom nemohli jednat dle plánu, zkontaktujeme záchrannou službu či linku tísňového volání.
Dvakrát ročně vás budeme kontaktovat, abychom vás vybídli k aktualizaci tohoto plánu. Je důležité, aby uvedené informace byly přesné a čerstvé. Vaší zodpovědností je vyrozumět nás o změnách v Nouzovém plánu péče. Pečuj doma je vždy připraveno vám pomoci.

Co dalšího můžete udělat:

Dát vybraným osobám výtisk Nouzového plánu péče nebo jim říci, kde ho mohou nalézt.
Ujistit se, že uvedené informace jsou platné a aktuální.
Vybavit se léky a pomůckami na péči na měsíc dopředu.
Odpočívejte a užívejte si vědomí, že pokud se něco přihodí, jste připraveni – máte
Nouzový plán péče.

Tento dokument vyvinula organizace Family Carers Ireland (Irští rodinní pečující) jako nabídku
podpory v době koronavirové pandemie. Irští rodinní pečující jej partnersky poskytli k využití
organizaci Pečuj doma Diakonie ČCE a dali povolení k jeho šíření mezi rodinné a neformální
pečující v rámci České republiky.
Pečuj doma děkuje Family Carers Ireland za důvěru a partnerství.

Příprava Nouzového plánu péče je podpořena z dotačního
programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.
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Kontakty na Pečuj doma

Pečuj doma je součástí

web: www.pecujdoma.cz
e-mail: poradna@pecujdoma.cz
bezplatná linka pro pečující: 800 915 915
Facebook: fb.com/pecujdoma.cz

Pom
mno

Vyšehradská 43
128 00 Praha 2
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