
CHRONICARE — SPECIALISTÉ NA NÁSLEDNOU INTENZIVNÍ PÉČI

NABÍZÍME VÁM SPOLUPRÁCI 

V PÉČI O VAŠE PACIENTY 

ZÁVISLÉ NA PLICNÍ VENTILACIWWW.CHRONICARE.CZ

+420 775 530 275

KOORDINATOR@CHRONICAREGROUP.CZ

Volejte nebo pište na:

NAŠE ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

NYMBURK Nemocnice Nymburk, pavilon h, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

BRNO Nemocnice Milosrdných bratří, pavilon a, Polní 3, 639 00 Brno

PRAHA Vršovická zdravotní a. s., U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10

O NÁS

Naší hlavní činností je zajištění dlouhodobé intenzivní zdra-

votní a sociální péče o pacienty a jejich rodiny. Posunujeme 

kvalitu a lidský rozměr našich služeb na hranici možného. 

To je naše filozofie.

Snažíme se o maximální prolnutí nemocničního prostředí 

se vstřícností, vlídností a intimitou přirozeného domácího 

prostředí. Vytváříme inspirativní pracovní prostor, kde za-

městnanci chtějí realizovat své osobní cíle a mohou usilovat 

o to, být stále lepšími v péči o klienta. Těmito základními 

hodnotami, špičkovou přístrojovou technikou a snahou se 

neustále zlepšovat a vzdělávat nastavujeme ve zdravotních 

službách tu nejvyšší možnou úroveň péče o pacienty.

MUDr. Luboš Kmeť 

zakladatel sítě zdravotnických zařízení chronicare



+ Navracíme ventilodependentního pacienta 

do domácího prostředí.

+ Zajistíme specializovanou edukaci rodinných 

příslušníků a agentur domácí péče.

+ Zabezpečíme rychlý a koordinovaný přechod 

pacienta domů.

+ Poskytneme lékařskou i sesterskou péči 

a podporu i mimo nemocnice.

+ Umožníme rodinám pečujícím o dupv 

pacienta získat čas na regeneraci formou 

rehospitalizace jejich příbuzného v zařízení 

Chronicare.

DOMÁCÍ UMĚLÁ 

PLICNÍ VENTILACE

WWW.CHRONICARE.CZ

+ převedení pacienta na spontánní ventilaci,

+ prevence vzniku komplikací doprovázejících 

dlouhodobé upoutání na lůžko,

+ co nejčasnější vertikalizace pacienta,

+ brzké propuštění do domácího prostředí,

+ rozšiřování domácí umělé plicní ventilace.

NAŠE CÍLE:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NA 

NÁSLEDNOU INTENZIVNÍ PÉČI:

+ pacient je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném 

stavu a je ventilodependentní,

+ neobnovila se plně jedna či více životních funkcí,

+ pacient přichází z intenzivního lůžka (aro nebo jip).

+ Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

+ Najdete nás v Praze, Nymburce, Brně a Ostravě.

+ Fungujeme více než 15 let v systému poskytování intenzivní péče.

+ Průměrná doba hospitalizace u nás je 54 dnů (špička v oboru).

+ Zaručujeme příjemné rodinné prostředí a vysokou úroveň 

poskytovaných služeb.

+ Máme jednu z nejvyšších úspěšností v Čr v návratnosti pacientů 

k plnohodnotnému životu.

POTŘEBUJETE VOLNÉ AKUTNÍ 

LŮŽKO? PŘEVEZMEME VAŠEHO 

VENTILODEPENDENTNÍHO 

PACIENTA DO 48 HODIN

NIP (NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE)

DUPV (DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE)

POSKYTUJEME TYTO DRUHY PÉČE:

 SPECIALISTÉ NA NÁSLEDNOU INTENZIVNÍ PÉČI


