Úhrady za úkony domácí zdravotní péče Charity Horažďovice
přímá úhrada klientem

Základní činnosti:
časová jednotka

úhrada v Kč

Práce zdravotní sestry (7:00 – 15:30)

15 min.

35,-

Práce zdravotní sestry (15:30 – 7:00)

15 min.

60,-

Práce zdravotní sestry o víkendech a ve svátek

15 min.

60,-

Doprava zdravotní sestry k osobě

1 km

20,-

Zdravotní sestra účtuje skutečně spotřebovaný čas u osoby.
Materiálové náklady (připočítává se čas zdravotní sestry strávený u osoby):
Lokální ošetření
1 úkon
(převazy bércových vředů, ošetření chirurgických ran)
Nácvik aplikace inzulínu
1 úkon
Aplikace mastí
15 min.

15,10,-

Ošetření drobného poranění

1 úkon

25,-

Dohled nad léčebným režimem (užíváním léků)

1 úkon

10,-

Ošetřování inkontinentních osob

15 min.

25,-

Měření cukru glukometrem

1 úkon

25,-

Sledování fyziologických funkcí

1 úkon

10,-

25,-

Úkony domácí zdravotní péče (zahrnují materiálové náklady, připočítává se čas zdravotní
sestry strávený u osoby) bez indikace lékaře:
Odnos biologického materiálu do laboratoře
15 min.
25,Nácvik sedu, stoje, chůze, užití komp. pomůcky

15 min.

10,-

Prevence proleženin, polohování

15 min.

25,-

Vyšetření stavu osoby zdr. sestrou ve vlastním prostředí

15 min.

15,-
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Úkony domácí ošetřovatelské péče (zahrnují materiálové náklady, připočítává se čas
zdravotní sestry strávený u osoby) s indikací lékaře:
Odběry biologického materiálu (krve, moči, atd.)
1 úkon
10,Ošetřování dekubitů

1 úkon

20,-

Ošetřování stomií (zácvik v ošetřování stomií)

1 úkon

25,-

Aplikace injekcí, inzulínu

1 úkon

15,-

Klysma,výplachy,cévkování,ošetřování permanent. katetrů

1 úkon

10,-

Fakultativní činnosti:
časová jednotka

úhrada v Kč

Pochůzka, návštěva lékaře (bez uživatele, s uživatelem)

15 min.

35,-

Návštěva lékárny, vyzvednutí receptu

15 min.

35,-

Doprava osoby služebním automobilem

1 km

20,-
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