
Pečovatelská služba Horní Branná
Horní Branná 3, 512 36, IČ: 00275735

Ceník úhrad za pečovatelskou službu platný od 1. 6. 2017

cena úkonu

> 

> 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, 

stíhání nehtů, na rukou (pedikúra se 

neprovádí)

Pomoc při použití WC asistence při použití WC

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu

kontrola klienta, dohled nad dodržováním 

léčebného režimu, jednoduché 

ošetřovatelské úkony, kapání do očí, 

bandáže, aplikace mastí, promazání těla, 

apod.

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík při vyšší zátěži provádějí dvě pečovatelky

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

120Kč/hod  

hygiena na lůžku, u umývadla, celková 

koupel ve sprše, výměna plenových 

kalhotek, promazání pokožky, prevence 

defektů kůže, proleženin, opruzenin 

polohování

ve středisku osobní 

hygieny + zvýšené náklady 

na energie, mycí a 

dezinfekční prostředky

v domácnosti

Pomoc a podpora při podávání jídla 

a pití

120Kč/hod  

20Kč/10min  

30Kč/15min

pouze podání přineseného nebo 

připraveného jídla, kontrola a připomenutí 

pitného režimu, apod.

Pomoc při oblékání a svlékání

oblékání a svlékání oděvu, bot, nasazování 

a svlékání kompresivních punčoch, ortéz, 

protéz, apod.
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12Kč/úkon

6Kč/úkon

6Kč/úkon

Škrobení prádla 20Kč/úkon dávka na jenu pračku

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Fakultativní služby

Dovoz k lékaři 50Kč/úkon pouze Jilemnice a Vrchlabí

Prášek na praní 10Kč/úkon dávka na jenu pračku

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dopropvázení uživatele k lékaři, na 

orgány veřejné  správy a instituce
120Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci 120Kč/hod

doprovod na procházkách, vyžádané 

dohledy u uživatele, dohled nad užíváním 

léků, aplikace očních kapek, mastí..

Pomoc při přípravě jídla a pití

120Kč/hod

pomoc při drobných úkonech přípravy 

stravy (uvaření teplého nápoje, 

jednoduchého oběda,studené 

večeře,ukrojení chleba, apod.)

Příprava a podání jídla a pití
ohřátí jídla, příprava jednoduchého jídla, 

stolování, podání jídla a nakrmení

Dovoz v obci HB a Valteřice

od dodavatele stravyDovoz  jídla do DPS

Donáška jídla do bytu v DPS
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Vynesení odpadkového koše 5Kč/úkon

Žehlení prádla v prádelně pečovatelské 

služby
30Kč/1kg

pouze čistě vyprané prádlo v automatické 

pračce

Pomoc s financemi 100Kč/úkon
podpora hospodaření uživatele s 

fin.prostředky na jeho žádost

Praní prádla v prádelně pečovatelské 

služby
40Kč/1kg

praní osobního a ložního prádla bez 

žehlení

Praní prádla v prádelně pečovatelské 

služby
50Kč/1kg praní osobního a ložního prádla + žehlení

Běžný velký nákup 30Kč/úkon

nákup v marketech mimo obec Penny, 

Kaufland apod., nákup v obci nad 6 

položek

Pochůzka 15Kč/úkon

vyzvednutí receptu,  zaplacení složenek na 

poště apod., kontaktování a 

zprostředkování dostupných veřejných 

služeb(údžbář)

pokud není součástí běžného úklidu

Donáška vody

120Kč/hod

V případě, že v domácnosti není pitná 

voda

Topení v kamnech
včetně donášky a přípravy topiva, údržba 

topných zařízení

Běžný nákup zajištění běžných potravin v obci

Běžný úklid domácnosti, údržba 

spotřebičů
120Kč/hod

každodenní činnosti jako přestlání a 

převlečení postele, vynesení koše, umytí 

nádobí, zamnetení, zalití květin, umytí 

podlahy, umývadla, vany a WC, luxování, 

utření prachu, vyžehlení prádla, apod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu 120Kč/hod

omytí oken, úklid ve skříních, velký úklid 

koupelny, kuchyně, sporáku, týdenní 

úklid společných prostor domu

Pomoc při zajištění domácnosti
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