Ceník úkonů platný od 1. 5.2018
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (příspěvek na péči zatím
nepřiznán)
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
10Kč/úkon
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (příspěvek na
péči zatím nepřiznán)
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC
10Kč/úkon
Označení prádla při nástupu
Úschova věcí v trezoru (peněz, cenností…)
Komunikace s úřady – vedení řízení písemnou formou

10Kč/ks
25Kč/měsíc
300Kč/řízení

Doprovod k lékaři mimo spádovou oblast

175Kč/hod.

Doprovod k lékaři ve spádové oblasti

115Kč/hod.

Doprovod na úřady, obstarávání osobních záležitostí (úřad, pošta…)

195Kč/hod.

Dovoz autem do zdravotnického zařízení mimo spádovou oblast
Čekání řidiče na klienta

25Kč/km
12Kč/5min.

Ošetřovatelský úkon na vyžádání klienta (bez indikace lékaře či jiného zdravotnického
pracovníka)
60Kč/15min.
Donáška jídla na pokoj (zpoplatněna u klientů, kteří nepobírají příspěvek, a jejich zdravotní
stav jim umožňuje se stravovat v jídelně, nebo u klientů, kteří příspěvek pobírají, ale jejich
zdravotní stav jim umožňuje stravovat se v jídelně – aktivizace klienta)
10Kč/úkon
Revize elektrospotřebičů (Lhůty i podmínky revizí jsou dle ČSN 33 1600. Cena revize je
stanovena dle ceníku firmy zajišťující revize)
dle ceníku dodavatele
Mimořádný úklid při porušení hygienických pravidel (mimořádný úklid na pokoji, pokud
klient záměrně porušuje hygienické zásady a pravidla v Domově)
50Kč/úkon
Pedikúra

215Kč

Dámský střih
Barvení/melír dle spotřeby materiálu

215kč

Vyzvednutí léku bez předpisu (mimo pravidelnou zavážku z lékárny)

50Kč/úkon

Větší opravy oděvu (úprava na žádost klienta)

100Kč/ks

Odvoz prádla do čistírny (čištění sezónního oblečení, odvoz zajištěn 2x ročně)
50Kč/odvoz + cena aktuálního ceníku čistírny
Drobné opravy vlastního majetku
Poškození majetku Domova Samanit

50Kč/ks
dle ceny majetku

Parkovné před domem

zdarma

Telefonování

zdarma

Internet

zdarma

Zájezdy

cena dle dopravce + vstupy

Zhotovení výpisu z depozitní pokladny (1x měsíčně zdarma)

5Kč/1 strana A4

Kopírování (zdarma pro účely Domova)

1Kč/1 strana A4

Tisk

5Kč/1 strana A4 barevně
2Kč/1 strana A4 černobíle

Péče o klienta po nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky

Ochranné a ostatní pomůcky pro péči:
Jednorázové rukavice (100ks)
Jednorázové žínky (50ks)
Jednorázové bryndáky (100ks)

500Kč

129Kč
130Kč
350Kč

Fakultativní služby: hradí klient nebo osoba blízká dle ceníku fakultativních služeb a jejich
využití.

