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Úhrada péče
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Kompletní
informace o cenách získáte v Domově pro seniory Zity Kabátové při osobní návštěvě od
sociální pracovnice, která Vás zároveň provede naším zařízením.

Ubytování

jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením, TV, lednicí

210,-Kč/den

Stravování

Možnosti dietní stravy: strava racionální, s omezením cukru, mletá,
mixovaná, šetřící a další dle potřeb klientů:

170 Kč/den

Celková měsíční výše úhrady se vypočte jako 30,42násobek součtu částky za bydlení a
stravování.

Péče
Úhrada za poskytovanou péči se stanoví za kalendářní měsíc v částce přiznaného
příspěvku na péči.
Úhrada za péči zahrnuje:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutickou činnost
- aktivizační činnost
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Úhrada za péči zahrnuje:
1. stupeň
880,-Kč
2. stupeň
4.400,-Kč
3. stupeň
8.800,-Kč
4. stupeň
13.200,-Kč

Příspěvek na péči náleží dle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách poskytovateli sociálních služeb.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči poskytují po 24 hodin denně všeobecné sestry způsobilé k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a všeobecné sestry způsobilé k
výkonu.
Jde o přípravu a podání léků, aplikaci intramuskulárních a subkutánních injekcí, ošetření
a péče o rány, péče o permanentní katétry, polohování a péče o kůži – prevence a
ošetření dekubitů, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu uživatele,
vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři.

- Přímá obslužná péče
Přímá obslužná péče je poskytována po 24 hodin denně, je poskytována pracovníky v
sociálních službách. Podílejí se na ní i zdravotní sestry a fyzioterapeutky. Jde o podávání
stravy, dohled nad dostatečnou výživou a hydratací, krmení či dokrmování, pomoc a
dohled při provádění hygienických úkonů, výměnu inkontinenčních pomůcek, pomoc a
dohled při oblékání a svlékání, volbu vhodného oblečení, úklid skříní a nočních stolků,
udržování pořádku a čistoty na pokojích.

- Ošetřovatelská rehabilitační péče
Ošetřovatelská rehabilitační péče je nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče.
Jejím cílem je dosáhnout maximální možné soběstačnosti a tím co nejvyšší kvality života,
udržet mobilní i imobilní uživatele v nejlepší možné fyzické kondici.
Rehabilitační péči poskytujeme ve všech formách směřujících k obnovení nebo zlepšení
ztracených funkcí a k udržení dosavadních funkcí. Vhodně zvolené cviky mohou pomoci
překonat svalovou ztuhlost, bolesti, nestabilitu a poruchy chůze.
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