Ceník úkonů Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí
platný od 1. 6. 2017
I. Úkony vymezené vyhláškou MPSV č. 505/2006 (povinné)
ÚKON

CENA / ČAS

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

15 Kč /
20 Kč /
20 Kč /
20 Kč /

10 minut
15 minut
15 minut
15 minut

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o nehty a vlasy (stříhání nehtů, mytí a sušení vlasů)
pomoc při použití WC
výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami

20 Kč /
20 Kč /
20 Kč /
30 Kč /

30 minut
15 minut
15 minut
15 minut

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy (oběda)
dovážka oběda
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití

75 Kč /
12 Kč /
25 Kč /
15 Kč /

1 porce
úkon
15 minut
10 minut

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti s použitím úklidových prostředků klienta
vytírání, vysávání, utírání prachu
úklid WC a koupelny
běžný úklid kuchyňské linky, mytí nádobí, údržba domácích spotřebičů
přestlání lůžka (pokud bude provedeno jako samostatný úkon)
vynesení odpadků (pokud bude provedeno jako samostatný úkon)
velký a mimořádný úklid *1 s použitím úklidových prostředků Uživatele
převlečení ložního prádla
mytí celé kuchyňské linky
mytí velmi znečištěných prostor
donáška vody
topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy (do 300 Kč)
velký nákup (nad 300 Kč), nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti
pochůzky po Sezimově Ústí (lékárna, pošta…)
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce poskytující
veřejné služby, na orgány veřejné moci a zpět

50 Kč / 30 minut

15 Kč / 10 minut
7 Kč / 10 minut
60 Kč / 30 minut

25 Kč /
25 Kč /
20 Kč /
50 Kč /
20 Kč /
50 Kč /
50 Kč /

15 minut
15 minut
15 minut
úkon
15 minut
1 kg
1 kg

25 Kč / úkon

*1 Velký a mimořádný úklid poskytujeme pouze Uživatelům, kteří pravidelně využívají běžný úklid. Po
domluvě můžeme poskytnout kontakt na úklidovou službu.

II. Úkony fakultativní - nevymezené vyhláškou MPSV (nepovinné)
ÚKON
dohled nad dospělým Uživatelem 7,00 - 9,00 hodin; 13,00 - 15,00 hodin
dohled nad užíváním léků, aplikací mastí apod.
doprava vozidlem Poskytovatele po Sezimově Ústí
tisk a distribuce jídelního lístku
vybírání schránky
zapůjčení jídlonosiče (1 ks) na 1 měsíc
mytí jídlonosiče
doprovod na procházku
telefonování na žádost klienta
jednoduchá úprava vlasů (foukání a natáčení)
společenská konverzace s pečovatelkou
zapůjčení elektrospotřebiče Poskytovatele (vysavač)

CENA / ČAS
20 Kč /
20 Kč /
25 Kč /
1 Kč /
8 Kč /
5 Kč /
10 Kč /
20 Kč /
9 Kč /
60 Kč /
130 Kč /
20 Kč /

15 minut
10 minut
1 cesta
úkon
úkon
1 ks
úkon
15 minut
2 minuty
úkon
1 hodina
úkon

Fakultativní činnosti mohou být poskytovány jen při čerpání základních činností Pečovatelské služby.
Výše úhrady u základních úkonů pečovatelské služby je stanovena za každý započatý časový úsek a je v
souladu s vyhláškou 505/2006.
V rámci úhrady není klientovi účtován čas strávený na cestě k němu.
Při neodhlášení objednaných (domluvených) služeb, budou klientům účtovány nezbytné náklady (doprava
ke klientovi a strávený čas).
Podrobný popis jednotlivých úkonů je v Pravidlech pro poskytování Pečovatelské služby města Sezimovo
Ústí, která obdržel a s kterými byl seznámen každý Uživatel pečovatelské služby.

