Senires n. o., Nábr. M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok
prevádzka: Scherfelova 16 Poprad- Veľká

Cenník služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb Senires n. o.
platný od 01.09.2018

1. suma úhrady za odborné činnosti - § 16 zákona o sociálnych službách
a

b
c
d
e
f

deň

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách - základná starostlivosť stupeň odkázanosti IV.
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách - zvýšená staroslivosť
sociálne poradenstvo 30 min
sociálna rehabilitácia 30 min
sociálna terapia 60 min
alternatívna terapia 60 min
zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení

2. suma úhrady za obslužné činnosti - § 17 zákona o sociálnych službách
a

b

c
d
3
a
b
c

suma úhrady za iné činnosti

a
b
c
d
e
f
g
h

kaderníctvo - zabezpečenie (jednorázovo)
manikúra - zabezpečenie (jednorázovo)
pedikúra - zabezpečenie (jednorázovo)
masáže - zabezpečenie (jednorázovo)
vlastné spotrebiče na izbe - ks/ deň
doprava osobným motorovým vozidlom Senires n.o. (cena za km)
telefonovanie do všetkých sietí v rámci SR (cena za minútu)
iné - podľa dohody

15,90 €
-

€
€
€
€
€

deň

ubytovanie Domov sociálnych služieb
ubytovanie Zariadenie pre seniorov
príplatok za jednolôžkovú izbu pri plnej neobsadenosti zariadenia
stravovanie celodenné
stravovanie celodenné racionálne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
stravovanie celodenné diabetické (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)
upratovanie Zariadenie pre seniorov
upratovanie Domov sociálnych služieb
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva Zariadenie pre seniorov
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva Domov sociálnych služieb
suma úhrady za ďalšie činnosti - § 18 zákona o sociálnych službách
poskytovanie osobného vybavenia
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
zabezpečovanie záujmových činností Zariadenie pre seniorov
zabezpečovanie záujmových činností Domov sociálnych služieb

4

8,56 €

6,50 €
7,00 €
3,33 €
5,50 €
5,80 €
1,40 €
0,50 €
1,40 €
0,60 €
deň
- €
- €
0,60 €
0,63 €

-

€

* cenu za nadštandardné služby (kadernícke, manikúru, pedikúru, masáže, prípadné iné) určuje osoba, ktorú zariadenie zabezpečí, na
základe vzájomnej dohody Senires n. o., klient, partner poskytujúci tieto služby

Suma úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov (31 dní v mesiaci/
klient)
Suma úhrady za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb (31 dní v mesiaci /
2
klient)
1

492,90 €
425,63 €

** suma úhrady za poskytované sociálne služby je určovaná pre každého klienta individuálne podľa rozsahu poskytovaných služieb v
osobitnom výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb)
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Cenník služieb za pomoc pri odkázanosti na sociálne služby
I. SEBAOBSLUŽNÉ ÚKONY

platný od 01. 01. 2014

1 hygiena

osobná - starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie,
česanie, umývanie, make-up, odličovanie, aplikácia krémov)
celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo s umytím vlasov vo vani alebo
b
sprchovacom kúte
2 stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
a
porciovanie stravy
b
obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
c
kŕmenie a pomoc pri pití
3 vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
a
sprievod na toaletu
b
pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
c
účelná očista po toalete
d
sprievod z toalety
e
podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy
ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena
plienky)
f
4 obliekanie a vyzliekanie
a
výber oblečenia (rozpoznanie správneho vrstvenia a farieb)
b
obliekanie, obúvanie
c
vyzliekanie, vyzúvanie
5 mobilita, motorika
a
sprievod pri chôdzi (po rovine, po schodoch)
b
pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
c
polohovanie
pomoc pri manipulácii s predmetmi (napr. pri uchopení lyžičky, zapínaní
d
gombíkov)
e
obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby
6 dodržiavanie liečebného režimu
a
nákup liekov - jednorázovo
b
polohovanie
II. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
1 sprievod
a
na lekárske vyšetrenie - jednorázovo
b
na vybavenie úradných záležitostí - jednorázovo
c
pri záujmových činnostiach - jednorázovo
predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, najmä pri
2 vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korenšpondencie a pri
nakupovaní
DOHĽAD PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY, PRI VYKONÁVANÍ ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH
III. Dohľad pri úkonoch sebaovsluhy, v úkonoc
AKTIVÍT
a
potreba dohľadu v určenom čase
b
potreba nepretržitého dohľadu
a

Cenník zdravotníckych výkonov
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návšteva lekára v pracovných dňoch
návšteva lekára v dňoch pracovného voľna
celkový kúpeľ na lôžku u imobilného pacienta
výmena a starostlivosť o permanentný katéter
čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
očistná klyzma
kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej
frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných
funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
cievkovanie ženy
aplikácia bioptronovej lampy 10 dní
aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
aplikácia liečiva i.m.
aplikácia liečiva s.c.
aplikácia liečiva i.c.
aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára
podanie, sledovanie inf. 250 ml podľa ordinácie lekára
podanie, sledovanie inf. 500 ml podľa ordinácie lekára
podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára
odsávanie pacienta
ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
ošetrenie dekubitu do 5 cm
ošetrenie dekubitu nad 5 cm
ošetrenie vredu predkolenia (ulcus crurris)
ošetrenie, preväz rany do 5 cm
ošetrenie, preväz rany nad 5 cm
ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška
základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min.
ošetrovateľská rehabilitácia pomocou špeciálneho zariadenia 30 min.
polohovanie u imobilného pacienta
odber krvi venepunkciou 1 kontajner
odber kapilárnej krvi
kontrola glykémie glukomerom
odbery: telesných tekutín, TN, výter z rekta, odber spúta (1 tampón)
vyšetrenie moču indikátorovým médiom
čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny
doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia
vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu
donáška liekov, zdravotníckych pomôcok
podanie a kontrola liekov jednorázovo
kŕmenie pacienta sondou
ošetrovateľská hygiena pri dekubite
umelé dýchanie a masáž srdca
psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým
ochorením
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usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho
zdravotný stav
konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
príjem klienta do zariadenia - odobratie anamnéz - samoplatca
registračný poplatok - klient, ktorému zdravotnícke výkony hradí poisťovňa
vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS“)
priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane
dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
vyhodnotenie KOS a záverečná správa
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