Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova
Základní činnosti
1.
2.
3.
4.

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B) Pomoc při osobní hygieně
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC

1.
2.
3.
4.
5.

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce
Dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice *
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podávání jídla a pití
Při dovozu jídla ‐ otevření jídlonosiče, servírování na talíř

Výše úhrady

100,‐Kč/hod.

Výše úhrady
100,‐Kč/hod.

Výše úhrady
15,‐Kč/úkon
20,‐Kč/úkon
100,‐Kč/hod.
10,‐Kč/úkon

*dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice – uvedená cena platí při odběru 2 obědů současně,
jestliže je manželům dovážen pouze jeden oběd, je výše úhrady za dovoz stanovena 15,‐Kč/úkon.

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Donáška vody
Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
5. Pochůzky
6. Běžné nákupy (1 igelitová taška)
7. Malý nákup do 1 kg
8. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
9. Praní a žehlení osobního i ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
10. Žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby

Výše úhrady
100,‐Kč/hod.

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovod zpět (pěší doprovod)
2. Doprovod uživatele na invalidním vozíku (pěší doprovod)

Výše úhrady
100,‐Kč/hod.

1.
2.
3.
4.

120,‐Kč/hod.

100,‐Kč/hod.
12,‐Kč/úkon
8,‐Kč/úkon
30,‐Kč/úkon
50,‐Kč/kg
30,‐Kč/kg

120,‐Kč/hod.
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Fakultativní činnosti
Jedná se o pomoc a podporu nad rámec základních poskytovaných úkonů. Fakultativní činnosti jsou
uživatelům pečovatelské služby poskytovány pouze v případě, že využívají některou ze základních
činností.

F) Fakultativní činnosti
1. Pronájem jídlonosičů (2 ks)
2. Fotokopie jídelního lístku
3. Kopírování písemností
4. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů
5. Doprava automobilem dle požadavku uživatele (pouze Vratimov a
Horní Datyně)
6. Svoz prádla do prádelny pečovatelské služby a dovoz zpět uživateli
7. Dohled nad dospělým člověkem, společnost pečovatelky
8. Krátkodobý dohled (do 10 min.)
9. Mazání těla
10. Dohled nad příjmem léků
11. Použití vysavače pečovatelské služby
12. Zapůjčení tlakoměru a asistence při měření krevního tlaku
Zapůjčení kompenzační pomůcky
13. Tlakoměr Omrom M3
14. Toaletní WC křeslo
15. Skládací čtyřbodové chodítko ‐ krokovací
16. Skládací čtyřkolové chodítko ‐ odlehčené
17. Skládací čtyřkolové chodítko
18. Invalidní mechanický vozík
19. Dovoz kompenzační pomůcky + montáž
20. Poplatek za vyčištění kompenzační pomůcky (při znečištění)

Výše úhrady
30,‐ Kč/měsíc
1,‐Kč/ks
2,‐Kč/strana
5,‐Kč/úkon
10,‐Kč/km
10,‐Kč/km
120,‐Kč/hod.

10,‐Kč/úkon

50,‐Kč/měsíc
100,‐Kč/měsíc
80,‐Kč/měsíc
120,‐Kč/měsíc
95,‐Kč/měsíc
300,‐Kč/měsíc
50,‐Kč/úkon
200,‐Kč/úkon

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud
poskytování těchto úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrem krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž je stanovena úhrada za kg.

___________________________________________________________________________
Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky.
Kontakt:
Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205/41,Vratimov
Iveta Kaňáková, DiS. tel.: 596 732 441, mob.: 607 225 927
sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby

