Příklady dlouhodobé domácí péče.


Plicní onemocnění
Chronická onemocnění plic a dýchacích cest vedou v některých případech k částečné
závislosti klienta na dýchacích přístrojích, přívodu kyslíku z kyslíkových bomb a
oxygenátorů. Hlavní odpovědnost i znalosti o této péči má v domácí péči většinou
dobře vyškolený klient. Tým domácí péče a praktický lékař klienta při jeho léčbě
edukují, informují a podporují. Jednoznačně lacinější i pro klienta příjemnější je tato
léčba v domácím prostředí.



Gastroenterologická onemocnění.
V popředí specializované intervence je péče o stomie a v případech velkých střevních
resekcí i intravenosní, alternativně i jiná forma výživy, kterou aplikuje sestra z
agentury domácí péče. Po lékařské stránce se starají o klienty kromě praktických
lékařů i konsiliárně chirurgové a gastroenterologové.



Metabolická onemocnění.
Nácvik aplikace insulinu u dětí s diabetes mellitus typ I. - po dobu 14 dnů v rámci
domácí péče je integrální součástí výkonů v odbornosti 925. Součástí domácí péče je i
péče o klienty s diabetes mellitus II., kteří jsou ze zdravotních důvodů plně či částečně
závislí na odborné péči (klienti po komplikacích doprovázejících diabetes mellitus II po amputacích, nevidomí, desorientovaní, atd.) V úvahu přichází i další metabolická
onemocnění, u nichž je nutné zajistit management bolesti, hydrataci organismu
klienta, včetně odstranění metabolitů z krve klienta (peritoneální dialýza).
Neurologická onemocnění, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy.
Výčet by nebyl úplný, kdybychom se alespoň okrajově nezmínili o domácí péči u
neurologických onemocnění: péče o klienty po ictu, s Parkinsonovou, Alzheimerovou
chorobou, sklerózou multiplex, syringomyelií, paraplegiky, kvadruplegiky a další je
díky častosti výskytu - v základním rejstříku diagnostických i indikačních skupin
každého praktického lékaře a agentury domácí péče. Jedná se obvykle o časově
náročnou péči, kterou provádí celý tým domácí péče spolu s praktickým lékařem a
rodinnými příslušníky klienta.





Onkologická onemocnění
Řada onkologických onemocnění si vyžaduje aplikaci léků proti bolesti a zajištění
takového prostředí, které by minimalizovalo stres a vliv infekcí na chemoterapií
zeslabený imunologický systém klienta. Ať již je prognóza onemocnění jakákoli, delší
pobyty v nemocnici mají u těchto klientů obvykle neblahý vliv na jejich psychický
stav. V úzké spolupráci s onkology a praktickými lékaři se nám daří léčbu i ošetřování
onkologicky nemocných klientů provádět v domácím prostředí.
V některých případech provádí onkolog chemoterapii včetně její kontroly ambulantně
a aplikaci léků, či procedur zmírňujících bolest indikuje praktický lékař. Na základě
indikace praktického lékaře provádí management bolesti tým agentury domácí péče.
Výhody kombinace ambulantní a domácí léčby, její příznivý vliv na celkový stav
klientů i na průběh onemocnění je jednoznačný. K tomu přistupují navíc nemalé
úspory za ušetřenou hospitalizaci i za kratší dobu pracovní neschopnosti.



Psychická onemocnění.
Monitoring stavu klientů s psychickým onemocněním, podávání léků, aktivizace,
resocializace, předávání informací a zajištění edukace pro jejich blízké je nedílnou
součástí domácí péče. Pokud je domácí péče poskytována ve správném rozsahu a
kvalitě, nedochází ke zbytečné dekompenzaci stavu. Stav klientů je nutné monitorovat
pravidelně. Okamžitá signalizace informace o změně duševního i sociálního stavu
klienta psychiatrovi a jeho následná cílená intervence přispívá významně ke
zkvalitnění života u této diagnostické skupiny klientů i jejich blízkých.

