Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Platný sazebník od 1.6. 2018
Úkony pečovatelské služby

cena

1) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
a

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120 Kč/hod

b

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120 Kč/hod

c

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120 Kč/hod

d

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120 Kč/hod

2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
a

pomoc při úkonech osobní hygieny

120 Kč/hod

b

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120 Kč/hod

c

pomoc při použití WC

120 Kč/hod

3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
a

dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/úkon

b

pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/hod

c

příprava a podání jídla a pití

120 Kč/hod

4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
a

běžný úklid a údržba domácnosti

120 Kč/hod

b

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

120 Kč/hod

c

donáška vody

100 Kč/úkon

d

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120 Kč/hod

e

Běžné nákupy do 7 kg a pochůzky

110Kč/úkon

f

115 Kč/úkon

g

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti do 10 kg)
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

h

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70 Kč/1 kg
70 Kč/1 kg

5) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
a

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
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Pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v
odst.2 písm. c) poskytuje bez úhrady:
• rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

§ 40

•

účastníkům odboje,

•

osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy
uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho
účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní
rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12
měsíců,

•

osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o
tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto
tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a
zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených
prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,

•

pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Platný sazebník fakultativních služeb Zdravotní sestry a Pečovatelky s.r.o.
Klient si tyto služby může a nemusí objednat dle svého uvážení. V případě, že si je neobjedná, zajišťuje si
klient tyto služby jiným způsobem bez účasti poskytovatele sociálních služeb.
Popis fakultativní služby

Sazba za jednotku

Odvoz klienta vozidlem poskytovatele mimo domácí prostředí na žádost klienta
nad rámec základních činností stanovených zákonem 108/2006 Sb., o
sociálních službách v platném znění. Při odvozu více uživatelů zároveň se platba
poměrně rozpočítá.

6 Kč / 1 Km

Kopírování dokumentů A4 jednostranně.
Při kopírování oboustranně, se poplatek zdvojnásobí.

2 Kč / 1 kopie

Dohled – jedná se o dohled nad uživatelem, který z důvodu svého věku,
zdravotního postižení či chronické nemoci nemůže zůstat bez pomoci nebo
dohledu jiné osoby. (Dohled nad uživatelovým denním režimem v případě, že
si rodinný příslušník, který celodenně pečuje o uživatele, potřebuje zařídit
důležité záležitosti, zahrnuje čekání na lékaře nebo rodinného příslušníka)

120 Kč / hod
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Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Poliklinika dospělých 3.patro

www.zdravotni-sestry.cz
e-mail: asistentka@zdravotni-sestry.cz
+420 725 977 352

