
Český červený kříž
Thunovská 18, 118 04  Praha 1
tel: 22403 2038, fax: 22403 2036
www.cck-cr.cz, číslo účtu: 222666/2400

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

V Praze 24. března 2007

Milí přátelé,

přejeme Vám veselé Velikonoce a děkujeme za Vaši podporu, která je pro lidi v nouzi tou
nejlepší velikonoční pomlázkou.

Kromě jiného se na Velikonoce těšíme také proto, že nám dávají příležitost pobýt se svými nejbližšími.
Někteří lidé se k sobě ale nedostanou více než na pár hodin, po dobu návštěv v nemocnici, ústavu nebo
v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Jejich zdravotní stav nedovolí jim ani jejich rodinám být spolu doma. 

Přitom by stačila úplně jiná návštěva a stovky nemocných by mohly být doma mezi
svými nejbližšími - návštěva kvalifikované ošetřovatelky nebo pečovatelky.

Český červený kříž ví, jakou cenu má pro nemocného domov, a proto se snaží s nemocnými a seniory
rodinám pomoci prostřednictvím své Domácí ošetřovatelské péče Alice a profesionální či dobrovolné
pečovatelské služby ČČK. 

Ošetřovatelky Alice navštěvují každý den stovky nemocných. Podávají léky, pomáhají s rehabilitací,
kontrolují zdravotní stav, ošetřují rány - hlavně tu největší, strach ze samoty a ze ztráty vlastní důstojnosti, kterou
dokáže vyléčit jen pocit jistoty, že navzdory své nemoci mohou zůstat doma. Pečovatelky ČČK navštíví měsíčně
více než 2 000 osob, kterým pomáhají s hygienou, úklidem, nákupem apod., ale v mnoha případech představují
i jejich jediný kontakt se světem za dveřmi jejich domovů.

Domácí péče i pečovatelská služba je však velmi finančně náročná. Stále je dost těch,
kteří na ni nedosáhnou a přes veškerou snahu rodiny nemohou zůstat doma. 

Obracíme se proto na Vás s prosbou o podporu. Jsme přesvědčeni, že možnost léčby doma je pro
nemocné tím nejlepším lékem. Každý, kdo strávil v nemocnici jen pár dní, ví, jak moc nám v takových chvílích
schází rodina. Vrátit se zpátky mezi své nejbližší je obyčejně to největší přání.

Pomozte nám toto přání splnit i těm, kteří zatím zůstávají v nemocnicích a ústavech.
Podpořte projekt Domácí ošetřovatelské péče Alice a profesionální či dobrovolné pečovatelské služby ČČK.
Dovolte rodinám být spolu nejen o Velikonocích.

Děkujeme. 

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

P.S.: Jako naše poděkování a přání k veselým Velikonocím Vám posíláme barevné samolepicí
obrázky na vajíčka, které udělají radost určitě i Vašim koledníkům.

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok
2007 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2008.

�

Nejlepší pomlázka, 
laskavá péče a láska
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Alice se představuje
Domácí ošetřovatelskou péči Alice poskytují Oblastní spolky ČČK na

základě indikace lékaře. Služba je poskytována ve spolupráci s rodinou
denně, včetně svátků a víkendů. Jak už název napovídá, přichází za
nemocným až k němu domů a umožňuje tak doléčení pacientů mimo
nemocnici. 

Kdy přichází Alice
Alice přichází obvykle při návratu domů po těžké operaci. Pomáhá ale

také v případech dlouhodobě nemocných, o které se rodina nedokáže
postarat tak, jak to vyžaduje jejich zdravotní stav. Díky Alici mohou
i dlouhodobě nemocní pacienti zůstat v rodině, ve které její členové chodí do
práce a nejsou část dne doma. 

Co všechno umí Alice
Veškerá péče domácí služby vychází z indikace lékaře. Alice zajišťuje

náročnější ošetřovatelské výkony a poskytuje nemocným komplexní
ošetřovatelskou péči, kterou rodina nemůže sama zajistit. 

Jde především o:
✖ podávání léků injekční formou, nejčastěji insulinu, nebo pomoc při

zacvičování v jeho aplikaci, 
✖ ošetřování dlouhodobě nemocných, 
✖ odběry krve nebo moči, 
✖ kontrolu zdravotního stavu se změřením pulzu a krevního tlaku, 
✖ péči o kolostomie (vývody tlustého střeva), 
✖ převazy, léčbu proleženin, ošetření bércových vředů a
✖ dalších úkonů podle doporučení lékaře.

Když budete chtít pozvat Alici na návštěvu
Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoci, a nejen on. Dobrou

radou může pomoci druhému, který neví, na koho se může v nouzi obrátit.
Proto na závěr připojujeme i kontakty na oblastní střediska Domácí
ošetřovatelské péče Alice.

Blansko (tel.: 516 418 624), České Budějovice (tel.: 387 318 520), 
Děčín (tel.: 412 517 062), Jihlava (tel.: 567 301 900), 
Kutná Hora (tel.: 327 512 655), Litoměřice (tel.: 416 735 694), 
Mělník (tel.: 315 623 040), Ostrava (tel.: 596 618 449), 
Písek (382 213 186), Praha 9 (tel.: 281 863 421), 
Praha 10 (tel.: 271 746 028), Prachatice (tel.: 388 312 313), 
Strakonice (tel.: 383 332 394), Tachov (tel.: 374 722 134), 
Teplice (tel.: 417 534 350), Trutnov (tel.: 499 810 810), 
Uherské Hradiště (tel.: 572 552 300), Zlín (tel.: 577 210 607). 

Podpořte Alici a ona pomůže jiným!
Mnoho starých a nemocných lidí zbytečně leží v nemocnici nebo v ústavu. 
Díky Domácí ošetřovatelské péči Alice se mohou léčit mezi svými nejbližšími. 

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1,
Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která je zpracovatelem osobních údajů pro naši společnost provádí zpracování Vašich údajů
v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné
a ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše
uvednou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich
osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům z naší strany neprodleně vyhověno je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Pomozte 
nám 
pomáhat
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