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Cenník, ktorý vychádza zo spolufinancovania poskytovanej sociálnej
služby z verejných zdrojov za sociálnu službu v dennom stacionári
Obslužný výkon

Cena

Obslužné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Upratovanie

1,00 eur/denne

Odborné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Úkony sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v stupni
Ošetrovateľské výkony

2,00 eur/denne

Spolu

3,00 eur / denne*

* Stravná jednotka (pripočítať k cene za deň)

Cena

Obslužné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Stravovanie (racionálna strava, diabetická strava)
Strava (raňajky, desiata, obed)

5,00 eur/denne

Spolu

5,00 eur / denne

Cena za pobyt v dennom stacionári je uvedená bez zdravotnej rehabilitácie.
Zdravotná rehabilitácia sa v prípade záujmu dopláca v zmysle aktuálneho cenníka doplnkových služieb.

Bezpečie
a starostlivosť

Harmónia
a kvalita života

Individuálny
prístup
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Rozpis úkonov sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby
Sebaobslužný výkon

Cena

a) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
Porciovanie stravy, obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
kŕmenie a pomoc pri pití.

0,35 eur/denne

b) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
Sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete,
sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením
podložnej misy (fľaše), ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením
(nasadenie a výmena plienky), sledovanie a zaznamenávanie vyprázdňovania.

0,50 eur/denne

c) Obliekanie, vyzliekanie
Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie. Pomoc a dohľad pri obliekaní, vyzliekaní.

0,40 eur/denne

d) Mobilita, motorika
Sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc
pri líhaní na lôžko, pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky,
zapínaní gombíkov), obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby, dohľad
a povzbudzovanie k samostatnosti.

0,35 eur/denne

e) Dodržiavanie liečebného režimu v zariadení
Podávanie liekov a aplikácia mastí, kontrola glykémie glukomerom, odmeranie krvného
tlaku, pulzu a telesnej teploty, aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu)

0,40 eur/denne

Spolu

2,00 eur / denne*

Rozpis stravy po jednotlivých položkách
Stravná jednotka

Cena

Rozpis stravy (racionálna strava, diabetická strava)
Raňajky

1,20 eur/denne

Desiata

0,30 eur/denne

Obed

3,50 eur/denne

Spolu

5,00 eur / denne*

Bezpečie
a starostlivosť

Harmónia
a kvalita života

Individuálny
prístup

