Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Platný sazebník od 25.3. 2017
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

115 Kč/úkon

b

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla

c

pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/hod

d

příprava a podání jídla a pití

120 Kč/hod

30 Kč/úkon

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

běžné nákupy do 7 kg a pochůzky

100 Kč/hod

e

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti do 10 kg
5) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

115Kč/úkon

a

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

120 Kč/hod

b

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

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

Vysvětlivky:
Pokud v domácnosti bydlí s uživatelem jiný rodinný příslušník / zákonný zástupce / spolubydlící,
pečovatelská služba provádí úklid pouze v místnosti klienta.
Nákupy se provádí pouze pro klienta, nikoliv pro ostatní rodinné příslušníky.
Běžný úklid a údržba domácnosti zahrnuje:
Vytření podlahy, vyluxování koberců, utření prachu, mytí nádobí, údržba kuchyňské linky, jídelního
stolu, vynesení odpadků, úklid koupelny (WC, umyvadlo, vana)
Velký úklid zahrnuje:
Obecně: luxování, vytírání, leštění nábytku
Koupelna (sociální zařízení) – úklid WC, vany / sprchového koutu, umyvadla, včetně obkladů
Kuchyň: mytí sporáku a kuchyňské linky
Obývací pokoj / ložnice: výměna lůžkovin, luxování včetně lůžka a sedací soupravy
Mytí oken – pouze po domluvě s klíčovým pracovníkem
Pozn.: pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

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

6 Kč / 1 Km

2 Kč / 1 kopie

- Nasmlouvané a skutečně odebrané fakultativní služby klient hradí ze svých finančních prostředků

vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného měsíce.
- Změna sazebníku fakultativních služeb bude uživatelům vždy předem oznámena (nejpozději 14

dní před prvním započatým dnem v měsíci).
- Seznam poskytovaných fakultativních služeb a jejich sazebník je k nahlédnutí na internetových

stránkách www.zdravotni-sestry.cz , dále k dispozici u klíčového pracovníka nebo sociálního
pracovníka.
V Chomutově dne 25.3.2018
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