Zpravodaj
Pečovatelské služby
Číslo 1

červen 2014

Úvodní slovo:
Vážení uživatelé Pečovatelské služby,
v rukou držíte první číslo našeho občasníku. Touto cestou bychom Vás chtěli
informovat o různých aktualitách v rámci poskytování služeb, konaných akcích
Domovem pro seniory, ale zároveň chceme dát prostor i Vám. Pokud se budete
chtít s ostatními o něco podělit, můžete právě skrze tento zpravodaj.

Aktuality:
 Pečovatelská služba jako sociální služba musí být zaregistrována u
Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že jsme
služba registrovaná, poskytování se tedy neobejde bez důležité
administrativy.
1. V současné době jsme předkládali Radě města k projednání
upravený Sazebník základních a fakultativních služeb. Některé
z fakultativních služeb byly zahrnuty do základních úkonů. Byly
učiněny tyto změny:
Velký úklid
Přeprava věcí uživatele
Telefonování mobilním telefonem Pečov.
služby na žádost uživatele
Zprostředkování telefonního hovoru
přístrojem uživatele

65,- Kč/30 minut
9,- Kč/km
5,- Kč/minutu
10,- Kč/úkon

2. Vedení Domova pro seniory schválilo opravu obsahu smlouvy
o poskytnutí pečovatelské služby. Zde se jedná především o nový
článek, který se týká oblasti ochrany osobních údajů. Každý
uživatel má možnost sám si zvolit, komu jsme oprávněni
poskytnout informace o rozsahu a průběhu služby.
3. Dalším bodem je změna platnosti smlouvy. Ta může být ukončena
i přijetím uživatele do Domova pro seniory.
 Na základě těchto změn je nutná oprava Vašich smluv o poskytnutí
pečovatelské služby, proto se na Vás přibližně od 7. července bude
obracet vedoucí Pečovatelské služby, paní Janská, popř. sociální
pracovnice, paní Valášková, zpravidla při rozvozu obědů nebo dalších
službách, které u Vás pečovatelky zajišťují, aby s Vámi uzavřela dodatek
ke smlouvě.

 Při pečovatelské službě funguje Půjčovna kompenzačních pomůcek.
V současné době jsme půjčovnu rozšířili o další pomůcky, jako jsou např.
pomůcky pro polohování imobilních osob, chodítka, toaletní židle a další.
Kompenzační pomůcky jsou pronajímány osobám, které z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu potřebují ke zlepšení pohybu některou
z kompenzačních pomůcek. Pronájem sjednáváme na dobu určitou.
Pomůcku lze pronajmout i na jediný den např. za účelem převozu
k lékaři. Součástí je i poskytování základního sociálního poradenství nejen
v oblasti výběru pomůcky. (Pro zájemce uvádíme na poslední straně
sazebník pronájmu kompenzačních pomůcek)

Pozvánky:
 V neděli 29. 6. 2014 od 9.45 hod. v přízemí Domova pro seniory
předvede své vystoupení Českou besedu taneční soubor ze Sedlice a
chlapci z Blatné ukáží prvky juda
 1. 7. 2014 od 9.30 se v Domě s pečovatelskou službou uskuteční setkání
s P. Th. Lic. Marcinem Piaseckim

Seznámení s Pečovatelskou službou:
Celkem je nás pět žen, které vykonáváme pečovatelské služby. Vedoucí PS
Kateřina Janská a sociální pracovnice Michaela Valášková se věnují především
administrativním věcem, týkajících se Pečovatelské služby, v domácnostech se
pak setkáváte s pečovatelkami Lenkou Doležalovou, Jaroslavou Hochmuthovou
a Markétou Koblihovou. Celou organizaci (Domov pro seniory, Pečovatelskou
službu a Půjčovnu kompenzačních pomůcek) spravuje pan ředitel Václav
Kroupa.
Náš kolektiv:

Zleva: Markéta Koblihová, Kateřina Janská, Lenka Doležalová, Václav Kroupa,
další foto Michaela Valášková, Jaroslava Hochmuthová

Sídlíme v přízemí v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná:

SAZEBNÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PLATNOST OD 1. 8. 2014

pomůcka k nájmu
elektrické polohovací lůžko včetně
matrace, hrazdy s rukojetí a jídelní
desky na lůžko (ev. žebříčku)
pasivní antidekubitní matrace

úhrada Kč/ den

úhrada Kč/ měsíc

20

600

3

100

3

100

3

100

7

200

chodítko - kolové

5

150

chodítko pevné, bodové

3

90

k použití za přítomnosti
fyzioterapeuta
chodítko Easy Walker

5

150

5

150

toaletní židle

3

100

bioptronová lampa

10

300

rotoped

7

200

aktivní vzduchová antidekubitní
matrace
podložka pod nafukovací matraci
invalidní vozík mechanický

chodítko vysoké podpažní

francouzské hole

10

hrazda k lůžku

2

60

podložní mísa s víkem

2

60

nádoba na moč mužská

1

30

nástavec na wc

3

90

sedačka do vany otočná

3

90

mechanický zvedák do vany
(nutná instalace k podlaze)
manipulační/přemísťující podložka
přeprava pomůcky do domácnosti
(mimo el. polohovací lůžko)

dle dohody
2

60
9 Kč/ km

