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Pečovatelská služba
klatovská třída 777/ 90 

Plzeň 3 – jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

cílová skuPina

Pečovatelská služba je poskytována seniorům, rodinám s dětmi, 
osobám se zdravotním postižením s ohledem na jejich indivi- 
duální potřeby a osobní cíle.
❚ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
❚ Pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu
❚ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
❚ Pomoc při zajištění domácnosti
❚ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
❚ Zajištění oběda včetně dovozu či donášky.
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Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci,  
podpory a péče ve spolupráci s rodinou a zároveň minimali- 
zování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě.  
Pečovatelská služba představuje terénní sociální službu, která  
je zajišťována celoročně v době od 7.00 do 19.00 hodin denně  
přímo v domácím prostředí uživatele na celém území města  
Plzně. Snahou kvalifikovaného personálu je docílení co nej- 
vyššího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatele na druhé 
osobě. Součástí služeb je i poskytování základního sociálního  
poradenství.

kontakt:
Vedoucí útvaru Pečovatelských a ošetřovatelských služeb 

Tel.: 378 037 613 
E-mail: pos@plzen.eu

Sociální pracovník 
Tel.: 378 037 615 

E-mail: socpos@plzen.eu

okrsek pečovatelské služby – Ps 1
Sídlí Rabštejnská 1618/29, Plzeň.

Její působností je celé území Plzně 1, Bílá Hora, Bolevec, 
Košutka, Roudná, dále Radčice, Křimice, Malesice.

kontakt:
Vedoucí okrsku PS 1 

Tel.: 378 037 611 
E-mail: ps1@plzen.eu

okrsek pečovatelské služby – Ps 2
Sídlí v Domě s pečovatelskou službou Suvorovova 34, Plzeň.

Její působností jsou Slovany, Radobyčice, Černice,  
Hradiště, Koterov, Bručná, Čechurov, Božkov.

kontakt:
Vedoucí okrsku PS 2 

Tel.: 378 037 612 
E-mail: ps2@plzen.eu
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okrsek pečovatelské služby – Ps 3
Sídlí na Klatovské třídě 777/90, Plzeň.

Její působností je část území Plzně 3, Bory, Doudlevce,  
Lhota, Litice, Nová Hospoda, Skvrňany, Valcha, Výsluní.

kontakt:
Vedoucí okrsku PS 3 

Tel.: 378 037 614 
E-mail: ps3@plzen.eu

okrsek pečovatelské služby – Ps 4
Sídlí v Domě s pečovatelskou službou Partyzánská 53, Plzeň.
Její působností je území Plzně 4, Bukovec, Červený Hrádek,  

Lobzy, Újezd, vnitřní město, Zábělá.

kontakt:
Vedoucí okrsku PS 4 

Tel.: 378 037 670 
E-mail: ps4@plzen.eu
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nestátní zdravotnické zařízení 
hoMe care

klatovská třída 777/90 
Plzeň 3 – jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

NZZ Home Care je druh zdravotní péče poskytované klientovi  
na základě platného zákona o veřejném zdravotním pojištění.  
Tato péče je klientovi poskytována v jeho vlastním sociálním  
prostředí, na základě indikace praktického lékaře. Péče je pos- 
kytována kvalifikovanými zdravotními sestrami formou terénní 
služby.
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Cílem Ošetřovatelské služby je zlepšení péče o nemocné  
v domácím prostředí, docílení kratšího pobytu v nemocničním  
zařízení a zajištění všestranné zdravotní pomoci pro nemocné  
a jejich rodiny. Ošetřovatelská služba se poskytuje klientům  
na základě doporučení praktického lékaře klienta.

NZZ Home Care pokrývá svojí působností celé území velké  
Plzně a přilehlé oblasti patřící k městu Plzeň (Radčice, Křimi-
ce, Malesice, Radobyčice, Černice, Hradiště, Koterov, Bručná,  
Čechurov, Božkov, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Zábělá, Bílá 
Hora, Litice, Valcha, Lhota).

kontakt:

Vedoucí útvaru NZZ HC 
Telefon: 378 037 617 

E-mail: nzzhc@plzen.eu




