
Úvodní slovo

Agentura domácí zdravotní péče BonumFinem a.s. vznikla 
v roce 2014 za účelem poskytování domácí umělé plicní 
ventilace (DUPV) na území celé České republiky
a poskytování domácí zdravotní péče na území hlavního 
města Prahy, Prahy východ a Prahy západ s výhledem 
rozšíření do dalších krajů. Rozsah poskytovaných služeb 
zahrnuje základní, odbornou i vysoce specializovanou 
zdravotní péčí.

O agentuře

Naskenujte QR kód

a navštivte náš web
pro bližší informace

Osobním přístupem ke každému klientovi chceme udržet 
jeho dobrý zdravotní stav tak, aby mohl co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí a kvalita jeho života byla
co nejlepší.

Proč si vybrat BonumFinem?

Domácí umělá plicní ventilace (DUPV)
Zajišťujeme klasickou plicní ventilaci v podmínkách 
domácího prostředí s vysokou profesionalitou 
našich lékařů (ARO, NEU, ORL) a sester.

Domácí zdravotní péče (Home Care)
Přistupujeme ke každému klientovi tak, jak bychom 
chtěli, aby se jednalo s našimi blízkými.

Péče o pacienty v terminálním stavu
Hlavním cílem péče je tišení bolesti a psychická 
podpora klienta i jeho blízkých.

Pokud nás potřebujete, nebo se chcete
o něčem poradit.

Máte otázky?

Kontaktujte nás

Zikova 706/9,
160 00 Praha 6

info@bonumfinem.cz
dupv@bonumfinem.cz

Infolinka
+420 222 220 070
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Můžete se léčit
v pohodlí domova
Jsme agentura domácí zdravotní péče



Odbornost 925

Základní zdravotní úkony

Domácí péče je vhodná v situaci, kdy stav klienta sice 
nevyžaduje hospitalizaci, ale jednotlivé ošetřovatelské
a léčebné úkony nelze zvládnout bez odborné pomoci. 
Díky domácí péči mohou být pacienti dříve propuštěni
z nemocnice, případně tam již nemusí pravidelně dojíždět 
na doléčení.

Pro pacienty

Co je domácí péče?

Kdo péči indikuje?
Domácí péči indikuje praktický nebo ošetřující lékař, 
který o pacienta pečuje, nebo propouštějící oddělení.

Kdo péči hradí?
Zdravotní péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, 
ale je možná i individuální péče za úhradu nad rámec 
zdravotního pojištění.

Máte nárok na domácí péči?
Ano, pokud je tato péče u Vás indikována Vaším 
praktickým či ošetřujícím lékařem.

Naše agentura má smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami na území České republiky.

Naše agentura poskytuje též péči o pacienty v terminálním 
stavu. Smrt je v tomto případě neodvratným a očekávaným 
vyústěním pacientova stavu, a to v časovém horizontu hodin, 
dnů, výjimečně týdnů. Cílem naší péče je zmírnit bolest 
a další tělesná i duševní strádání. Zachovat pacientovu 
důstojnost a poskytnout psychickou podporu jeho blízkým
a rodině – to vše v domácím prostředí.

Péči o pacienty v terminálním 
stavu  / signální kód

Spolupráce s lékařem

Standardní i intenzivní
zdravotní péče
Maximální rozsah domácí péče je stanoven na 3 x 1 hodinu 
denně. U velmi těžkých pacientů v terminálním stádiu jsme 
schopni poskytovat péči neomezeně dlouho dle jejich stavu. 
Výhodou je, že naši lékaři a sestry jsou odborníky v oboru 
paliativní péče. 

Domácí umělá plicní ventilace
Pečujeme o klienty, kteří jsou závislí na plicním ventilátoru 
a pobyt v domácím prostředí jim tak umožňuje vrátit se 
alespoň částečně ke svému dřívějšímu způsobu osobního
a někdy i pracovního života. Výrazným benefitem této péče 
je zlepšení psychického stavu pacienta. Součástí našeho 
týmu jsou lékaři oboru ARO a ORL.

Převazy – bércových vředů, defektů kůže, proleženin, 
pooperačních a chronických ran, bandáže dolních 
končetin, péče o drény, cévky, stomie a jiné

Kontroly – krevního tlaku, koncentrace glukózy v krvi 
(glykémie), saturace krve kyslíkem

Příprava a podání léčiv – tablety, kapky, masti, injekce, 
dermální náplasti

Intravenózní terapie a péče o žilní vstupy – infuzní 
terapie, parenterální terapie, PICC, Midline, Broviac

Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěry
z rány/defektu a jiné 

Aplikace enterální výživy a péče o tyto vstupy – NJS, 
NGS, PEG, PEJ

Sipping – vysoce energetický doplněk stravy vhodný 
pro všechny pacienty s rizikem podvýživy

Ostatní zdravotnické úkony poskytujeme dle dohody
s praktickým lékařem či zdravotnickým zařízením

Cévkování žen i mužů – jednorázová či pravidelná 
výměna PMK dle indikace lékaře

Ošetřovatelská rehabilitace s všeobecnou sestrou

Specializovaná rehabilitace s fyzioterapeutem


