
Datum překladu: Nejbližší příbuzní:

Překlad kam:

Hospitalizace od:     do:

Operační den: Tel. kontakt:

Dg.: O překladu informována  ano  ne

Invazivní vstupy, drény Rány

dat. zavedení dat. ošetřeni dat. zavedení dat. ošetření  operační  dekubit  jiné

 periferní žilní katétr  nasogastrická sonda č.: datum převazu:

 centrální žilní katétr  enterální sonda typ: popis rány:

 arteriální katétr  endotracheální kanyla č.:

 epidurální katétr  tracheotomická kanyla č.: materiál:

 močový katétr č.:  stomie

 hrudní drén

 redon

 drény

Poslední podání léčivých přípravků Aktuální údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči

hodina (Název, forma léku, způsob podání)

Předal/a: Převzal/a:

Výživa

potíže  ano  ne hmotnost:  BMI:
 enterální výška:
 NGS  PEG  parenterální

sonda zavedena kanyla zavedena
dne: dne:

 diabetik
dieta č.:
příjem tekutin za 24 hodin:
kontakt s NT  ano  ne

Vyprazdňování

problém s močením  ano  ne
 pálení        řezání 
 retence  inkontinence

PMK zaveden dne:

problém se stolicí  ano  ne
poslední stolice dne:

 zácpa  průjem 
 inkontinence  stomie

Významný handicap

 problémy se zrakem  amputace
 problémy se sluchem  ochrnutí
 problémy s řečí

Pomůcky

 brýle, čočky  berle, hůl
 zubní protéza  protéza

 horní  dolní  vozík
 naslouchátko

Alergie  ne  ano

Vědomí/orientace

 při vědomí  orientován/a
 porucha vědomí  dezorientován/a

 místem
 časem
 osobou

Kontakt

 bez omezení  spolupracuje
 ztížený  nespolupracuje
 navázat

Soběstačnost/pohyblivost

 soběstačný/á
 soběstačný/á s pomocí
 nesoběstačný/á

 chůzi
 jídle
 hygieně
 oblékán

Bolest

 ano  ne  nelze hodnotit
 akutní  chronická

lokalizace

intenzita (0–10):

Kůže

změny na kůži  ano  ne
 opruzeniny
 ekzém
 otoky
 jiné rány
 dekubity

stupeň:
1. zčervenání
2. tvorba puchýřů
3. hluboké poškození kůže a tkáně
4. dekubitus na kost – nekróza

Spánek

narušený  ne  ano

Dýchání

 spontánní  spontánní s O2   UPV
potíže s dýcháním  ne  ano

 dušnost:  klidová  námahová
 noční  cyanóza

 kuřák
 kašel

Rizika

 riziko pádu
 riziko dekubitu
 riziko malnutrice
 riziko dehydratace

OŠETŘOVATELSKÁ PŘEKLADOVÁ ZPRÁVA

 NIP   DIOPSídlo: Chronicare s. r. o., 
Prusíkova 2577/16, Praha 5, 155 00

Štítek pacienta

Razítko

CO MŮŽETE PŘINÉST

■  Osobní oblíbenou kosmetiku (šampón, sprchový gel, 
mycí gel na intimní hygienu, tělové mléko, antiperspirant, 
oblíbená vůně, balzám na rty, pěna na holení, balzám po 
holení)

■  Hřeben, kvalitní holící strojek (může být i elektrický)
■  Vlhčený toaletní papír
■  Kartáček na zuby, zubní pasta, ústní voda 

 V případě, že pacient používá 
■  Brýle, naslouchátko, zubní protéza 

Pro zvýšení komfortu a zpříjemnění hospitalizace  
můžete přinést 
■  Fotografie 
■  Oblíbený polštářek nebo deku 
■  Přehrávač hudby se sluchátky 

Doklady 
■  Občanský průkaz 
■  Průkaz zdravotní pojišťovny

s CHRONICARE OSTRAVA
Dva roky

Kapacita zařízení Chronicare Nord

www.chronicareostrava.cz

5.9. 2019 – datum přijetí prvního pacienta v Chronicare Nord

PACIENTI 09/2019–09/2021

22
lůžek na oddělení NIP

17
lůžek na oddělení DIOP

OSTRAVA NIP OSTRAVA DIOP
Přijatých 234 Přijatých 168
Hospitalizovaní 22 Hospitalizovaní 11
Exitus 79 Exitus 29
Překlad 128 Překlad 108
Domů 5 Domů 20
ø dnů hospitalizace 61 ø dnů hospitalizace 51
Ženy 74 Ženy 67
Muži 160 Muži 101
ø věk 63,5 ø věk 64

Kapacita celé sítě Chronicare Group

79
lůžek NIP

34
lůžek DIOP

Hodnoty společnosti:
Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základ-
ních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní 
situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také 
k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem 
k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které po-
máhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat.


