CENÍK DOMÁCÍ PÉČE SPIRIT s.r.o
V případě, že služba není předepsána lékařem na zdravotní poukaz, pokud pacient není
pojištěncem veřejného zdravotního pojištění, účtujeme zdravotní výkony dle platného ceníku.
Poskytované služby


























zavedení domácí péče – zhodnocení stavu pacienta
kontrola zdravotního stavu
měření krevního tlaku, pulsu
odběry krve
odběry biologického materiálu
příprava a podávání léků
aplikace injekcí, infuzí
aplikace mastí
aplikace insulinu
dohled nad dietním a pitným režimem
mobilizace pacienta – zlepšení soběstačnosti
ošetřovatelská rehabilitace (procvičování velkých kloubů, nácvik chůze v chodítku,
nácvik chůze s berlemi)
ošetření opruzenin
péče o dekubity
převazy a výplachy ran
ošetřování kožních defektů
ošetřování bércových vředů
péče o stomie a drény
péče o katetry
cévkování žen
aplikace klysmatu
prevence dekubitů (proleženin) - promazání zad, hýždí, dolních končetin
polohování
péče o klienty v terminálním stavu
edukace pacienta a jeho rodiny - užití kompenzačních pomůcek, inkontinence
Služby

60 minut

30 minut

15 minut

1 minuta

Pondělí – pátek

7 – 19 hodin

840 Kč

420 Kč

210 Kč

14 Kč

Pondělí – pátek

19 – 7 hodin

840 Kč

420 Kč

210 Kč

14 Kč

Sobota, Neděle

7 – 19 hodin

840 Kč

420 Kč

210 Kč

14 Kč

Sobota, Neděle

19 – 7 hodin

840 Kč

420 Kč

210 Kč

14 Kč

1020 Kč

510 Kč

255 Kč

17 Kč

Svátek

Účtována je každá započatá minuta.

V ceně služeb není obsažen
-

zdravotnický materiál nezbytný k provedení výkonu (např. obvazy, injekční
stříkačky, apod.) – účtuje se zvlášť

-

zajištění léků, inkontinenčních pomůcek - účtuje se zvlášť

-

dopravné - účtuje se zvlášť

Doprava vozidlem
poskytovatele

Skutečně ujeté kilometry

1 Km
18 Kč

- uvedené ceny jsou včetně DPH
Platba přímo hrazené péče
V hotovosti v sídle agentury domácí péče a to předem na 2 týdny dopředu. Jednou měsíčně
bude provedeno vyúčtování (na požádání i přesný rozpis poskytnuté péče).
Bankovním převodem na základě zálohové faktury.
Inkasem z účtu.

Ceník je platný od 26. 5. 2017

