
Příloha č. 1 SPRÁVA ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHEB, Pastýřská 4, 350 02 Cheb

Pečovatelská služba, Jateční 2, 350 02  Cheb

                         Výše úhrady za úkony pečovatelské služby 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při výkonu fyziologické potřeby

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. celková úprava vzhledu

3. posouzení, co je třeba nakoupit 

4. dohled nad klientem v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. v pracovních dnech

1. změna polohy

2. přesun z postele na vozík a zpět

3. pomoc při prostorové orientaci a chůzi

1. pomoc při přípravě jídla a pití

2. pomoc při podávání jídla a pití

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = dovoz a donáška stravy

1. běžný úklid a údržba domácnosti

2. umytí nádobí

3. péče o květiny, zalévání, přesazování

4. stlaní a úprava lůžka

5. převlékání lůžkovin

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

1. nákupy a pochůzky

2. běžný nákup

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

2. doprovázení dospělých (k lékaři, orgánům veřejné správy a jiných instit.)

1. celková koupel

2. mytí vlasů

3. ošetření nohou ve spojení s osobní hygienou

1. praní, žehlení drobného i velkého prádla (nutno mít vlastní prací prostředky)

Ceník za úkony pečovatelské služby je platný od 01.02.2021. Aktualizace k 01.02.2021

Kč 120,- /hod.

Terénní služby: služby poskytované v domácnostech uživatelů

Kč 120,- /hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Kč 120,- /hod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

Kč 120,- /hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kč 120,- /hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Ambulantní služby: služby poskytované ve Středisku osobní hygieny

Kč 20,- /úkon

Služby poskytované v prádelně pečovatelské služby

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Kč 120,- /hod.

Kč 50,-/kg

Kč 120,- /hod.

Pomoc při samostatném pohybu

Poskytnuní stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Nákupy a pochůzky

Kč 120,- /hod.



Příloha č. 1 SPRÁVA ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHEB, Pastýřská 4, 350 02 Cheb

Pečovatelská služba, Jateční 2, 350 02  Cheb

1. dovoz a odvoz do Střediska osobní hygieny                                                             

2. svoz prádla do prádelny ve Středisku osobní hygieny

3. svoz Uživatele autem v obci (nákupy, lékař, osobní záležitosti)

4. vyřizování příspěvku na péči (vyplnění žádosti)     

Ceník za úkony pečovatelské služby je platný od 01.02.2021. Aktualizace k 01.02.2021

Fakultativní úkony
Kč 40,-/úkon

Kč 20,-/úkon

Kč 40,-/úkon

Kč 120,- /úkon


