Ceník terénních pečovatelských služeb
Základní služby
(podle §6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :
► pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (01)

120 Kč / hod

► pomoc při oblékání a svlékání (02)

120 Kč / hod

► pomoc a podpora při podávání jídla a pití (03)

120 Kč / hod

► pomoc při prostorové orientaci (04)

120 Kč / hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :
► pomoc při úkonech osobní hygieny (05)

120 Kč / hod

► pomoc při základní péči o vlasy a nehty (06)

120 Kč / hod

► pomoc při použití WC (07)

120 Kč / hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :
► dovážka nebo donáška jídla (08)

15 Kč / ks

► pomoc při přípravě jídla a pití (09)

120 Kč / hod

► příprava a podání jídla a pití (10)

120 Kč / hod

Pomoc při zajištění chodu domácnosti :
► běžný úklid a údržba domácnosti (11) (pravidelný úklid, bez čistících přípravků)

120 Kč / hod

► velký úklid domácnosti (12) (nepravidelný úklid, bez čistících přípravků)

120 Kč / hod

► běžné nákupy a pochůzky (13)

120 Kč / hod

(pošta, obchod, lékárna, úřad apod.)

► topení v kamnech, příprava topiva (14) (mimo DPS)

120 Kč / hod

► donáška vody (15)

120 Kč / hod

(mimo DPS)

► velký nákup (16) (týdenní nákup, nákup ošacení apod.)

110 Kč / úkon

► praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně drobných oprav (17) (včetně aviváže)

65 Kč / kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :
► doprovázení k lékaři (18)

120 Kč / hod

► doprovázení na úřady, instituce apod. (19)

120 Kč / hod

Fakultativní úkony nad rámec základních činností.
Podle § 77 zákona č. 108/2006 mohou být úhrady fakultativních úkonů stanoveny až do plné výše nákladů.
► jednoduché ošetřovatelské úkony (20) (ošetření poranění, převaz apod.)

120 Kč / hod

► administrativní úkony (21) (dle požadavku klienta, žádosti apod.)

120 Kč / hod

► praní prádla silně znečištěného s použitím desinfekce (22) (krev,bláto,moč apod.)

100 Kč / kg

► použití vysavače pečovatelské služby (23) (pouze k úklidu)

10 Kč / úkon

► použití čistících prostředků pečovatelské služby (24) (pouze k úklidu)

20 Kč / úkon

► zhotovení černobílé fotokopie formát A4 (25) (jednostranná)

3 Kč / ks

► přítomnost pečovatelky při měření krevního tlaku (26)

zdarma

K dopravě služebním vozidlem je nutné připočítat strávený čas pečovatelky při čekání
► doprava služebním automobilem mimo uvedené pásma (27)
(veškeré cesty mimo níže uvedená pásma – do cest se započítává přistavení a odstavení vozidla)

► doprava služebním automobilem pásmo „Černošice“ (28)
(veškeré cesty na katastrálním území Černošic – jedna cesta, včetně přistavení a odstavení vozidla)

► doprava služebním automobilem pásmo „Okolní obce“ (29)
(Dobřichovice, Vonoklasy, Solopisky, Praha Radotín – včetně cesty zpět)

► doprava služebním automobilem pásmo „Vzdálené obce“ (30)
(Lety, Řevnice, Karlík, Všenory,Třebotov, Praha Zbraslav, Kosoř, Choteč, Roblín – včetně cesty zpět)

► doprava služebním automobilem pásmo „Praha“ (31)
(veškeré cesty na území Prahy s výjimkou cest uvedených v ostatních pásmech – včetně cesty zpět)

10 Kč / km
25 Kč / úkon
50 Kč / úkon
100 Kč / úkon
275 Kč / úkon

Dále zprostředkováváme tyto služby
► kadeřník - skutečná cena dle dodavatele
► pedikúra nebo manikúra – skutečná cena dle dodavatele

Neodhlášení služeb se účtuje v plné výši.
Pokud poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina se započítává i čas nezbytný pro přípravu
výkonu.

Ceník je platný od 1.1.2018

