
Pečovatelské 
služby v pohodlí 
vašeho domova

Nemusíte 
na to být 
sami. 

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotní postižení a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba se poskytuje ve vymezeném čase od 6:30 do 18:30 v přirozeném prostředí klienta.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje 
rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo  
více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům 
(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Nerozumíte systému zdravotních nebo sociálních služeb a sociálních dávek?
• Nabízíme radu a pomoc s řešením situace jak seniorům, chronicky nemocným a zdravotně

postiženým, ale i jejich blízkým
• Na jednom místě získáte ucelené informace o dostupných sociálních službách, materiální podpoře

(např. příspěvek na péči) a pomůckách, které vám usnadní život
• Anonymně, bezplatně



 Sociální pracovnice  
474 447 682

Martina Spišáková 
pracovník v sociálních službách 
+420 770 112 338

Klára Benešová, M.A. 
výkonná asistentka  
+420 725 977 352
asistentka@zdravotni-sestry.cz

Kochova 1185, 
430 01 Chomutov 
poliklinika dospělých 3.patro
www.zdravotni-sestry.cz

Úkony pečovatelské služby
1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ 
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) pomoc při použití WC

3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
a) dovoz nebo donáška jídla
b) pomoc při přípravě jídla a pití
c) příprava a podání jídla a pití

4. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
a) běžný úklid a údržba domácnosti
b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
c) donáška vody
d) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
e) běžné nákupy do 7 kg a pochůzky
f) velký nákup (např. týdenní nákup, ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti do 10 kg
g) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
h) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
a) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
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Platný sazebník fakultativních služeb
Klient si tyto služby může a nemusí objednat dle svého uvážení. V případě, že si je neobjedná, 
zajišťuje si klient tyto služby jiným způsobem bez účasti poskytovatele sociálních služeb.

1km6 Kč

1kopie2 Kč

hod.120 Kč

a) Odvoz klienta vozidlem poskytovatele mimo domácí prostředí na žádost klienta nad rámec
základních činností stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném
znění. Při odvozu více uživatelů zároveň se platba poměrně rozpočítá.

b) Kopírování dokumentů A4 jednostranně. Při kopírování oboustranně, se poplatek zdvojnásobí
c) Dohled – jedná se o dohled nad uživatelem, který z důvodu svého věku, zdravotního postižení

či chronické nemoci nemůže zůstat bez pomoci nebo dohledu jiné osoby.  (Dohled nad
uživatelovým denním režimem v případě, že si rodinný příslušník, který celodenně pečuje o
uživatele, potřebuje zařídit důležité záležitosti, zahrnuje čekání na lékaře nebo rodinného
příslušníka)




