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1. Základní pojmy

Sociální služby Běchovice jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, v souladu

se zákonem č. 108/2006 Sb. poskytuje službu:

Pečovatelská služba
• druh: pečovatelská služba (§ 40), identifikátor: 4559144, forma poskytování: terénní a

ambulantní

Obsah pečovatelské služby = úkon
• dle vyhlášky

• základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb.

• fakultativní úkony

• nenárokové

• ostatní, definované organizací nad rámec vyhlášky

Poslání:
Posláním PS je přispívat k plnohodnotnému životu lidí se sníženou soběstačností v jejich

přirozeném prostředí.

Cíle:
• pomoc nalézat a využívat možnosti plnohodnotného života

• podpora soběstačnosti

• pomoc s činnostmi, na které osoba nestačí

• přizpůsobovat služby konkrétním potřebám člověka

• aktivně zapojovat starší osoby do společenského dění a společnost do seniorského

života
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1.1. Platba

Platba DPS a PS ambulantní, terénní

• Platba za PS probíhá měsíčně zpětně

- osobně v kanceláři Vedoucí týmu SSB

- osobně terénní pečovatelce v domácnosti klienta mimo DPS

- osobně vedoucí týmu v domech s pečovatelskou službou

- zasláním na účet SSB č.ú. 3581852319/0800

• Vedoucí týmu zajišťuje přípravu podkladů k platbě

• Klient svým podpisem na předložené vyúčtování vyjadřuje souhlas se zápisem

a cenou za uskutečněné pečovatelské úkony v daném měsíci

1.2. Poskytování pečovatelské služby

Klientům SSB je poskytována pečovatelská služba na základě řádně uzavřené písemné

smlouvy v souladu se zákonem o sociálních službách.

• Bez uzavřené smlouvy není možné službu poskytovat.

• Pečovatelské úkony klient odebírá dle svých potřeb a přání. Ke specifikaci požadavků

klienta slouží individualizace, která je tvořena během prvních dnů pobytu ve

spolupráci se sociální pracovnicí. V individualizaci jsou zaznamenány zvyklosti

klienta, míra jeho soběstačnosti a požadavky na poskytování pečovatelských služeb.

Po dohodě s klientem je vytvořen Individuální plán. Každý klient je seznámen se

svým klíčovým pracovníkem, s nímž bude IP tvořit a pracovat na něm.

• Pečovatelskou službu zajišťují zaměstnanci SSB.

• Každý úkon PS má vlastní kód, pod kterým se zapisuje do složky klienta a do

evidence do PC, a před sjednáním úkonu PS je klient informován o kódu úkonu a

jeho ceně. Připadne–li pravidelný úkon (úklid, nákup, koupel apod.) na státní svátek

(viz výše) je služba po dohodě s klientem předem přeobjednána na jiný den. Pokud

nemá klient o přeobjednání zájem, úkon se neposkytne.
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• Při poskytování úkonů se používají nástroje, pomůcky, drogistické zboží a prostředky

klienta, pokud není uvedeno jinak.

Provozní doba
PS Ambulantní PS Terénní
(v prostorách SSB) (v domácnosti klienta)

Po 8:00-12:00 Po 7:00-16:30

Út 8:00-12:00 Út 7:00-16:30

St 8:00-12:00 St 7:00-16:30

Čt 8:00-12:00 Čt 7:00-16:30

Pá 8:00-12:00 Pá 7:00-16:30

So -- So 7:00-16:30

Ne -- Ne 7:00-16:30

· Služba nebývá poskytována od 12.30 - 13.00 hod.

· O víkendech, svátcích, ve večerních hodinách je kapacita terénní služby

omezena, poskytuje se pouze v rozsahu základních úkonů nezbytných k zajištění

základní péče o klienta.

· Externí služby – pedikúra, kadeřnice, masáže. Výše úhrad se řídí aktuálním

ceníkem dodavatele, pro klienty SSB lze sjednat prostřednictvím pečovatelů.

· SSB může zprostředkovat služby mimo SSB.

· Z provozních a bezpečnostních důvodů se hlavní vchody automaticky uzamykají

v 18.00 hodin.

· V případě potřeby, žádosti klienta je umožněno klientovi uložit klíč od bytu

v uzamykatelné místnosti na denní místnosti personálu. Tento klíč je použit na

základě situací upravených VP (Vstup do bytu, Úmrtí klienta apod.)
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1.3. Práva klienta

Pečovatelská služba je poskytována tak, aby plně respektovala lidská práva. Základní lidská
práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství.

V návaznosti na Listinu základních lidských práv a svobod, Ústavu České republiky a Etický
kodex, jsou v organizaci mimo jiná dodržována tato práva:
• Právo volby a rozhodnutí
• Právo říci svůj názor
• Právo na slušné zacházení a respektování
• Právo na soukromí
• Právo nahlížení do dokumentace
• Právo stěžovat si
• Právo na odpovídající péči
Pracovníci SSB jsou povinni předcházet porušování práv klientů a dodržovat mlčenlivost.
V případě, že klient zjistí porušování svých práv, může vznést stížnost.

Příklady porušování práv: nerespektování názoru a rozhodnutí klienta, znevažování slov
klienta, rozhodování bez klienta, narušování soukromí (otevřené dveře při koupeli, při
převlékání apod.), odmítnou nahlédnutí klienta do jeho karty, nevhodné oslovování,
zlehčování stížností a jiné).

1.4. Sjednávání služeb

· Každý klient je před sjednáním úkonu PS seznámen s pravidly PS a jejich
náležitostmi, případně se specifikací nového úkonu (sjednávání, změny, zápisy,
platba …).

· Seznam sjednaných a ukončených úkonů se zapisuje do karty klienta viz. příloha č.1
Sjednání úkonu a Ukončení úkonu s příslušnou specifikací (datum sjednání
/ukončení, obsah úkonu, cena úkonu)

· Klient stvrzuje svým podpisem - souhlas s rozsahem nasmlouvaných úkonů
- souhlas s ukončením nasmlouvaných úkonů
- souhlas při změně nasmlouvaných úkonů

· Sjednávání úkonů s klientem zajišťuje vedoucí týmu na základě informací od klienta,
sociální pracovnice, pracovníků v přímé péči, rodinných příslušníků apod. získaných
při kontaktu s klientem.
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· Ukončení, změnu úkonů a organizaci poskytování pečovatelské služby, zajišťuje
vedoucí týmu na základě žádosti klienta.

· Všechny změny, tj. i jednorázové, nenadálé situace ze strany klienta (např. změna
termínu z důvodu návštěvy) i organizace (pečovatel/ka nemůže přijít ve sjednaném
čase) řeší vedoucí týmu.

· V případě nepřítomnosti vedoucí týmu tato pravomoc přechází na sociální pracovnici.

1.5. Karta klienta

Každý klient má svou kartu (Karta klienta), ve které jsou zaznamenány informace o jeho

osobě. Kartu zakládá sociální pracovnice. Karty jsou uloženy v uzamykatelné místnosti v

SSB.

Účel karty:

• Záznam informací uvedených klientem

• Záznam průběhu využívání služeb klientem

• Záznam o individuálním přístupu ke klientovi

• Kvalitní a ucelené předávání informací v pečovatelském týmu

Charakteristika zápisů do karty:

Zápisy v kartě klienta jsou věcné, popisné, srozumitelné, nesnižují důstojnost klienta, jsou
psány pro klienta nebo společně s klientem. Jsou efektivním zdrojem informací a událostí.

Karta klienta obsahuje:

• Individualizaci – soupis denních zvyklostí, rozsahu soběstačnosti,
kompenzačních pomůcek, požadavků a přání

• Denní záznamy – slouží jako informace o průběhu služby

• Individuální plán klienta včetně označení klíčového pracovníka

• Aktivity individuálního plánu

• Finanční transakce – evidence hotovosti v případě, že má klient uložené
peníze v denní místnosti pečovatelského týmu
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Klient má právo kdykoliv nahlédnout do své karty.

Každá změna informací je s klientem konzultována. Klient je s okolnostmi změn seznámen.

1.5.1. Zápis PS úkonů

Klienti DPS

· Každý klient má u sebe kartu úkonů PS (dále jen karta), do které se poskytnuté
úkony zapisují neprodleně po jejich vykonání.(datum – pouze u prvního zápisu dne,
kód úkonu, délka/počet, cena, podpis zaměstnance.

· Klient má přehled o provedených úkonech za daný den. Zapsané úkony slouží jako
podklad pro vyúčtování služeb.

· Pečovatelka vybírá listy zapsaných PS úkonů za daný měsíc od klientů vždy na konci
měsíce a předává klientům další list na nový měsíc. Listy od klientů, kteří žádné
úkony neodebírají, se nevybírají. V případě odjezdu klienta do nemocnice se karta
z bytu klienta odebírá (zajistí pracovník, který je přítomen a klienta informuje – pokud
lze) a do jeho návratu je uložena v kanceláři vedoucí týmu.

· Na výslovnou žádost klienta, může být Karta k zápisu PS úkonů uložená na
pečovatelně, kde personál zapisuje provedené PS úkony. Ve složce klienta je
provedený záznam o uložení karty na pečovatelně a jeho důvod, to vše klient stvrzuje
svým podpisem.

· Kontrolu zápisu na konci měsíce provádí vedoucí týmu.

Klienti s bydlištěm v terénu mimo DPS

· Každý úkon, který zaměstnanec poskytuje klientovi, zapisuje do elektronické
evidence v PC Vyúčtování PS. Vyúčtování za daný měsíc vyhotovuje vedoucí týmu
ve dvou kopiích. Jedno vyhotovení klient stvrzuje svým podpisem a předává zpět
SSB, druhé si ponechává u sebe.

· Kontrolu zápisu provádí vedoucí týmu.
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1.6. Kódy a jejich specifikace

· Zodpovědná osoba za výklad kódů – ředitel organizace.

· Každý základní úkon PS má přidělen kód se specifikací ceny za časovou jednotku,
podle které se provádí konečný výpočet částky za úkon. Sazebník úhrad obsahuje
průměrnou dobu potřebnou k poskytnutí úkonu, v případě potřeby se čas poměrně
krátí/prodlužuje. Klient hradí skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonu - včetně
přípravy.

· Každý fakultativní úkon má kód se specifikací ceny za poskytnutý úkon.

· Každý kód má specifikovaný obsah, který je k nahlédnutí u pečovatelského týmu.

1.6.1. Jak zapisovat PS, pokud jsou u klienta 2 pečovatelky

1/ Zajištění úklidu 2 pracovníky.

V případě, že úklid v domácnosti klienta zajišťují 2 pracovníci, účtuje se práce v závislosti na
skutečně spotřebovaném čase.

2/ Pomoc při osobní hygieně, v situacích, kdy  jeden pracovník nezvládne manipulaci sám.

Pomoc při osobní hygieně u klienta, jehož stav vyžaduje pro vykonání činností přítomnost 2
pracovníků, úhrada závisí na spotřebovaném čase, a nikoliv na počtu pracovníků.

3/Onemocnění klienta

Pokud z důvodu nepříznivého zdravotního stavu není možné zajistit činnosti pouze jedním
pracovníkem, postupuje se obdobně jako u předešlé situace, tj. úhrada závisí na
spotřebovaném čase, a nikoliv na počtu pracovníků.

1.6.2. Dovoz motorovým vozidlem

Dovoz klienta motorovým vozidlem - v případě, kdy klient žádá o službu dovoz motorovým
vozidlem a pečovatelka nemůže na klienta počkat z provozních důvodů, vrací se zpět a klient
hradí pouze cestu tam a zpět, nikoliv cestu pečovatele/ky bez klienta.
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1.7. Kompenzační pomůcky

Organizace umožňuje zapůjčení potřebných pomůcek na přechodnou dobu lidem po
úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Informace k zapůjčení KP poskytuje
vedoucí týmu.

Forma půjčování a vracení

· Pomůcky si může zapůjčit klient SSB na základě smlouvy o poskytování
pečovatelské služby.

· Zapůjčují se v kanceláři vedení služeb u vedoucí týmu nebo u sociální pracovnice.

· Služba je účtována jako klasický úkon pečovatelské služby a hradí se zpětně při
vyúčtování za pečovatelské služby.

· Z provozních důvodů se pomůcky zapůjčují a vracejí pouze v pracovní dny po
předchozí domluvě s vedením služeb.

· Při předávání a přebírání pomůcky zpět je oběma stranami zkontrolován stav věci.

Náhrada za poškození či zničení KP– v případě že dojde k poškození, zničení či ztrátě KP
vypůjčitelem, se vypůjčitel zavazuje vzniklou škodu kompenzovat finančním či věcným
plněním (viz. předávací protokol).

1.8. Omezení poskytování pečovatelské služby

· V případě nedostatku personálu jsou úkony vykonávány pouze v minimálním
rozsahu. Úkony, které neohrožují základní potřeby klienta, jsou po vzájemné dohodě
sjednány v novém termínu.

· V případě nestandardního jednání klienta pod vlivem alkoholu, psychotropních,
omamných látek, apod., které vedou:

- k ohrožení bezpečnosti pracovníků

- ke snížení klientovy důstojnosti

- k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

Pracovník situaci nahlásí svému nadřízenému, který postupuje v souladu s VP organizace.
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1.9. Zdravotní služby

SSB je poskytovatelem sociálních služeb a nemá oprávnění k poskytování zdravotních
úkonů.

Zdravotní služby zajišťuje zdravotní personál (home care sestry) na základě předpisu
ošetřujícího lékaře klienta, na jeho vlastní žádost. Tuto službu je nutné zajistit rodinou před
nástupem na pobyt.

Manipulace s léky – se řídí VP organizace. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta,
pečovatelka bezodkladně volá RZS a kontaktuje rodinné příslušníky/ osoby blízké.

Při krizových situacích př. Volání RZS doporučujeme klientům DPS uložit si zdravotní
záznamy, rozpis léků do obálky, která bude snadno dostupná pro personál k předání
zdravotníkům. Obálka je zalepená. Doporučujeme k tomu změny v dokumentech hlásit
k aktualizaci informací. Místo uložení obálky, je napsáno v individualizaci klienta. Pokud
klient si nepřeje mít uložené dokumenty je tato informace zapsána také v individualizaci.

1.10. Finanční hotovost a cennosti

Klient má možnost finanční hotovost, příp. cennosti, uschovat v trezoru organizace. Při této
volbě je finanční hotovost uschována v obálce se jménem klienta a učiněna dohoda o
nakládání s penězi.

1.11. Stížnost na služby

Stížnost na kvalitu poskytované služby může klient podat ústně nebo písemně, osobně,
prostřednictvím jiné osoby nebo anonymně.

K přijetí stížnosti jsou oprávněni všichni zaměstnanci Centra sociálních služeb Běchovice.

Při prošetřování stížnosti je respektováno soukromí a lidská práva klienta, stížnost je
poskytovatelem vnímána jako nástroj ke zlepšení kvality poskytované služby. Podrobný
způsob řešení stížnosti upravuje vnitřní předpis poskytovatele.
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1.12. Jakým způsobem můžete ohodnotit kvalitu poskytovaných služeb

Hodnotit kvalitu služeb poskytovaných služeb mohou jak sami klienti, tak osoby, které o ně
pečují. Poznámky, připomínky, doporučení nebo pochvaly jsou vítaným zdrojem pro
zlepšování kvality služeb, které zařízení poskytuje.

1.13. Jaké má organizace vnitřní předpisy

Organizace má vypracovaný soubor vnitřních předpisů, které pomáhají stanovit minimální
mez kvality všech poskytovaných služeb. Pokud se s jejich zněním chcete seznámit,
požádejte o to personál.

1.14. Kontakt

Sociální služby Běchovice,z.ú.

Za Poštovskou zahradou 557

190 11  Praha 9 – Běchovice, www.cssb.cz

IČ 03387046   č.ú. 3581852319/0800 Tel.číslo: 281 045 783, 773 995 878
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2. Specifikace kódů

2.1. Vyhláškové úkony pečovatelské služby

A Běžná péče o vlastní osobu
a1) Pomoc při podávání jídla a pití – pomoc klientovi, který se nezvládne sám najíst a

napít – přímé podávání jídla a pití do úst klienta nebo pomoc při držení příboru,

skleničky apod.

a2) Pomoc při oblékání a svlékání vč. spec.pomůcek – zahrnuje oblékání a svlékání

spodního prádla, ponožek, svrchního oblečení, obutí + ortéza, bederní pás,

stahovací punčochy, umělý chrup, brýle, inkontinenční pomůcky apod., výměna

plenkových kalhotek nebo plen

a3) Pomoc při samostatném pohybu ve vnitřních prostorách – asistence a dohled

nad pohybem klienta

a4) Pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko – příprava vozíku k přesunu, pomoc se

zvednutím a posazením na vozík či lůžko, a zpět

a5) Asistence osobě - asistování klientovi při činnostech, které vykonává sám, ale

z důvodu snížené soběstačnosti potřebuje dopomoc (např. při měření teploty,

asistence u přípravy léků, mazání,bandáž,masáž, asistence u vyplnění jídelního

lístku, po vyprání urovnávání věci do skříně, donáška vypraného prádla, apod.)

B Osobní hygiena
b1) Koupel nebo sprcha v prostorách SSB– dovoz nebo doprovod do koupelny SSB,

pomoc při svléknutí, pomoc do vany/na židli, celkové omytí těla žínkou a sprchovým

gelem (ne vlasů), osušení – nebo asistence při těchto činnostech, a pomoc

s oblékáním, dovoz nebo doprovod zpět do domácnosti

b2) Koupel nebo sprcha v domácnosti – pomoc se svlékáním, pomoc do sprchy/vany

(případně přistavení židle), celkové omytí těla žínkou a sprchovým gelem (ne vlasů),
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osušení – nebo asistence při těchto činnostech, pomoc s oblékáním; individuálně

omytí žínkou celého těla na posteli

b3) Mytí a úprava vlasů – opláchnutí, použití šamponu, spláchnutí, vysušení,

fénování, použití vlasové kosmetiky, úprava účesu

b4) Holení – nanesení pěny na tvář, oholení žiletkou, opláchnutí, použití kosmetiky

po holení; nebo použití strojku

b5) Úprava nehtů na rukou – základní ostříhání nehtů popř. použití pilníku

b6) Úprava nehtů na nohou – základní ostříhání nehtů

b7) Pomoc při použití WC, gramofonu – doprovod nebo pomoc při přesunu k použití

WC/gramofonu, pomoc se svlečením spodního prádla (inkontinenčních pomůcek),

pomoc při posazení na WC/gramofon, použití toaletního papíru, individuálně aplikace

pěny, pomoc s oblečením spodního prádla + inkontinenčních pomůcek, pomoc při

přesunu, vynesení a čištění gramofonu, wc láhve, vč. dezinfekce - jednorázové

vynesení a dezinfekce (prostředky zajišťuje klient)

b8) Omytí žínkou – výhradně při výměně inkontinenčních pomůcek, při použití

gramofonu/WC, omytí jednotlivých částí těla (nikoliv celého těla)

C Stravování
c1) Dovoz oběda v rámci regionu – převzetí jídlonosičů od dodavatele, naložení do

auta, doprava na místo určení, předání podle domluveného způsobu, převzetí

prázdného jídlonosiče (výměna na určeném místě), cesta zpět, odevzdání jídlonosičů

zpět dodavateli,

1 x týdně dodání aktuálního jídelníčku a druhý den vrácení zpět do kuchyně, po

zapsání kuchařem vrácení zpět klientům

c2) Donáška stravy v rámci DPS – vyzvednutí jídlonosiče v domácnosti, donáška

stravy z kuchyně do bytu, 1 x týdně dodání aktuálního jídelníčku a druhý den vrácení

zpět do kuchyně, po zapsání kuchařem vrácení zpět klientům1 x týdně dodání
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aktuálního jídelníčku a druhý den vrácení zpět do kuchyně, po zapsání kuchařem

vrácení zpět klientům

Během pracovního týdne je k obědu výběr ze tří jídel. Případnou potřebu

specifického dietního režimu je třeba domluvit před zahájením pobytu. Strava se

podává v době, kterou si klient určuje na začátku pobytu či jeho průběhu.

c3) Pomoc při přípravě jídla a pití – nakrájení, namazání, ohřátí, naservírování

stravy, uvaření čaje/kávy apod.

c4) Mytí nádobí – použití saponátu, omytí znečištěného nádobí, okapání popř. utření

utěrkou a uklizení na určené místo, odnáška talířů z bytu klienta od snídaně, oběda,

večeře.

D Chod domácnosti
d1) Běžný úklid – vytírání, zametání, úklid podlahy, vysátí koberců, vyklepávání

podložek, utírání povrchu nábytku, ometání pavučin, úklid prádla do skříně, úklid

nádobí, úklid nakoupených potravin, zaletí květin, umytí dřezu, kuchyňské linky,

otření lednice a jiných povrchů

příprava (poskytovatel): vysavač, nádobu s vodou a čistící prostředky, úklidové

prostředky.

d2) Údržba domácích spotřebičů – odmražení lednice a umytí, umytí mikrovlnné

trouby a vařiče, vyčištění rychlovarné konvice či podobných přístrojů (v rámci běžné

údržby)

d3) Běžné pochůzky (pošta, lékárna apod.) – vyzvednutí dopisů a jiných písemností,

zaplacení složenek, vyzvednutí receptů, léků, předání klientovi

d4) Běžný nákup (do 3 kg) – obvolání a sepsání požadavků na nákup, samotný

nákup, roznos nákupů + vyúčtování, vybrání peněz. Pravidelné běžné nákupy

(zpravidla pondělí, středa, pátek), které si může klient objednat (potraviny, drobnosti

denního užívání). Objednávky se provádějí v daný den. Ostatní dny je možné

provádět nákupy na žádost klienta.
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d5) Velký úklid – generální úklid bytu dle požadavků klienta, úklid se sjednává

předem se specifikací co všechno si klient žádá uklidit; mytí a leštění nábytku, dveří,

mytí radiátorů, otření prachu na skříních, pavučiny,omytí dekoračních předmětů,

umytí osvětlovacích těles, osprchování květin, úklid ve skříních, omytí obkladů v

kuchyni a na soc. zařízení, svěšení a věšení záclon, závěsů: pokud čas úklidu

vzhledem k rozsahu přesáhne 2,5 h, přičítá se cena jako za běžný úklid

d6) Velký nákup (nad 3 kg - do 10kg) - velký nákup musí být dohodnutý max. 1 den

předem

d7) Zajištění (sjednání) drobných oprav/úprav v domácnosti - zahrnuje drobné

opravy/úpravy nepřesahující celkově 30 minut, nebo jejich zprostředkování

(vyhledání, vytelefonování, sjednání), účtuje se každá návštěva klienta nebo

telefonát

d8) Úprava a přestlání lůžka - jednorázová úprava polštáře, pokrývky a prostěradla

d9) Převlečení ložního prádla - výměna povlečení polštáře, deky, prostěradla jedné

postele, otření prostoru pod matrací

d10) Vynesení odpadkového koše - jednorázové vynesení obsahu koše do popelnice

d11) Umytí okna - jednorázové umytí jednoho okna včetně žaluzií, rámu, parapetu

E Praní prádla
e1) Praní prádla včetně žehlení (60 min) – vyzvednutí prádla nebo donáška klientem,

vyprání, vyžehlení, příp. drobné opravy, složení, zvážení, donáška zpět + podpis

klienta do sešitu s prádlem, cena za vyprání prádla do 1kg se orientuje dle času

pračky, co je nad 1 kg orientuje se dle sazebníku 1kg = 60Kč, žehlení samostatné se

počítá dle času

e2) Sušení prádla v sušičce – usušení vypraného prádla (1 náplň)
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F Doprovod, kontakt se společenským prostředím
f1) Doprovod k lékaři, na úřady a instituce, nákupní centra a jiné – procházky po

okolí, doprovod do ordinace/na úřad, účast při vyšetření/jednání + sběr informací,

předání informací zpět klientovi, pomoc při orientaci v nákupním centru, manipulace

s nákupním vozíkem a zbožím, doprovod do jídelny/volnočasové aktivity, dovoz na

vozíku na oběd před DPS,  čekání pečovatelky na klienta př. při odvozu k lékaři,

f2) neobsazen

f3) Dovoz na akce (tam a zpět - kino, divadlo, cukrárna...) – obvolání zájemců,

přeprava automobilem na místo určení, celková obsluha, doprovod

f4) Zprostředkování služby - služba kterou nevykonává klient sám, ale s pomocí

pracovníka týkající se externích služeb (telefony, vyhledání spojení, kontaktů, emaily

apod.), např. zprostředkování platby za obědy, sjednání vstupenek do kina, divadla či

obdobného zařízení, jednorázový poplatek k uložení financí, dokladů v kanceláři

vedení služeb a s tím související manipulaci – při uložení léků v kanceláři 1x za

měsíc, odhlášení stravy, dojednání návštěvy lékaře, objednání kadeřnice,

telefonování klienta z mobilu CKP, nebo z pevné linky, přebírání financí za

pečovatelské služby, platba obědů od klientů v terénu

2.2. Fakultativní úkony pečovatelské služby

G  Využití osobního automobilu
g1) neobsazen

g2) Dovoz motorovým vozidlem – zahrnuje cestu tam a zpátky měřenou

v kilometrech a násobenou cenou za 1 km, v případě více osob na stejnou trasu se

celková cena dělí počtem osob; pokud klient žádá pouze jednosměrnou cestu,

zaplatí i zpáteční kilometry jako by jel v autě; stejně se postupuje, pokud pracovník

jede autem za účelem vyřízení požadavku klienta (např. do lékárny, obchodu apod.)

g3)  neobsazen
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H Péče o vlastní osobu
h1) Dohled nad osobou v DPS – zahrnuje osobní či telefonický dohled v dohodnutém

čase; v případě osobního dohledu se účtuje částka za každou návštěvu, v případě

telefonického kontaktu se účtuje částka za každé započaté tři kontakty 1x

h2) Dohled nad požitím léků – rozumí se tím kontrola správného nadávkování,

kontrola braní léků, lékovku si klient hradí sám, částka se zapisuje vždy při první

donášce léku v daný denh3) Donáška léků – jednorázová donáška léků klientovi,

zpravidla do jeho bytu

I  Administrativní úkony
i1) Pomoc při psaní dopisů, vyplňování tiskopisů – pomoc při vyplňování či psaní,

účtuje se každých započatých 15min

i2) Kopírování 1 strana – kopie do formátu A4, jednostranné, za každou stranu se

účtuje daná částka, kopie není barevná

J  Ostatní
j1) Pronájem jídlonosiče 1ks – termonádoba v uzavíratelném obalu, zapůjčená za

paušální částku, ať již pravidelně či nepravidelně využívána, klient zodpovídá za

čistotu celého jídlonosiče

j2) Použití vysavače mimo prostory DPS – zapůjčení vysavače, mimo budovy se

zapůjčuje výhradně k úklidu poskytovanému jako úkon PS

j3) Zapůjčení pomůcek – jakákoliv kompenzační pomůcka ve vlastnictví SSB je

zapůjčena za poplatek, bez ohledu na délku zapůjčení během jednoho dne

j4) Zapůjčení tonometru – jednorázové zapůjčení měřicího přístroje klientovi, za

účelem kontroly tlaku, příp. s asistencí, holící strojek, fén, vysavač, mop, a podobné

zařízení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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K – Ambulantní služby
k1) Pedikúra – zajištěna dodavatelsky, cena pro uživatele PS je stanovena na 90 Kč

k2) Masáže – zajištěny dodavatelsky

k3) Kadeřnice – zajištěna dodavatelsky

k4) KD – účast na Klubu důchodců, setkání probíhají 1x za 14 dnů, členské

příspěvky

k5) Čtvrteční aktivita – organizována SSB, pravidelně vyjma svátků, občerstvení

svépomocí

k6) Trénink paměti – jedná se o tréninky paměti s externí pracovnicí, pravidelně

jednou týdně, vyjma objektivních situací ze strany poskytovatele (nemoc, školení

apod.)


