Vnitřní směrnice Městského úřadu Poběžovice
č. 1/2019 o Pečovatelské službě města Poběžovice
čl.l
Základní informace o pečovatelské službě města Poběžovice
Pečovatelská služba města Poběžovice
náměstí Míru 47

345 22 Poběžovice
tel.: 379 497 281
mail: pecovatelky(%pobezovice.cz

pracovní doba: pracovní dny 7:00-15:30
kapacita: 55 klientů za měsíc/ okamžitá kapacita 2 klienti
1.1 Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby (dále jen „PS") je zajišťovat seniorům a zdravotně postiženým osobám
podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a
zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí a zároveň snaha
o minimalizaci prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc PS vychází
z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva.
1.2 Cíl pečovatelské služby

Cílem PS je uživatel, který s pomocí zvládne běžné každodenní činnosti, uchová si stávající schopnosti a
vlastní životní styl a udržuje vztahy s přáteli a s rodinou.
1.3 Cílová skupina uživatelů

PS je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné
práce v domácnosti, zajistit životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné
osoby. Dále je PS poskytována bez úhrady rodinám, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do
věku 4 let těchto dětí. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech uživatelů v Poběžovicích včetně
spádových obcí, v domě s pečovatelskou službou (dále jen „DPS") v Poběžovicích a na základě smlouvy i
v okolních obcích.

1.4 Etický kodex pečovatelské služby
Zaměstnanci se řídí Etickým kodexem.
a) ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti.
b) individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním a rozhodnutím
c) dodržování práv a respektování osobnosti a soukromí uživatele
d) rovný přístup ke všem uživatelům
e) profesionální poskytování služby

1.5 Komu pečovatelská služba není určena
PS není určena osobám vyžadujícím stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských
úkolů, osobám trvale připoutaným na lůžku a osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo
zaměstnance PS ohrozit na zdraví.

či. 2
Pravidla pro poskytování pečovatelské služby (PS)
2.1 Doba poskytování pečovatelské služby

Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán individuálně dle aktuálních potřeb uživatele a s ohledem na
provozní a personální možnosti poskytovatele. Sociální služba je poskytována v terénní formě.

2.2 Změny v poskytování pečovatelské služby
Uživatel informuje zaměstnance PS o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb, buď
osobně, telefonicky nebo písemně. Jednorázové přihlašování a odhlašování poskytnuté služby je možné u
pracovníka PS v pracovní dny do 12:00 hodin před dnem, na který požaduje uživatel změnu provést.
2.3 Finanční hotovost

Pokud uživatel požaduje zajištění služby, kde bude nutná platba v hotovosti, je potřeba poskytnout
předpokládanou finanční hotovost předem. O předám hotovosti i o následném vyúčtování je pořízen
záznam, který podepíše pečovatelka i uživatel.

2.4 Úhrada za poskytnuté služby
Úhrada za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou stanoveny
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Úhrada poskytnuté sociální služby je splatná dle smlouvy na základě
vyúčtování předloženého poskytovatelem. Uživateli je vystaven doklad o provedených úkonech a výši
úhrady za sociální služby. Platby se hradí do 15. dne následujícího měsíce. Výše úhrad za poskytování
úkonů PS je přílohou uzavřené smlouvy o poskytování PS.
2.5 Kontaktní osoby

Uživatel uvádí v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu/osoby, které je možno kontaktovat, např.
v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události apod. Kontaktní osoby jsou informovány,
pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá, popř. vyrovnávají vzájemné závazky v situaci, kdy je
nemůže uživatel vyřídit osobně.
2.6 Zabezpečení přístupu k uživateli

Je-li potřeba zajistit pro poskytování PS vstup do domu, popř. do bytu, jsou kopie klíčů zhotoveny na
náklady uživatele. Souhlas uživatele s poskytnutím klíčuje založen v osobní dokumentaci uživatele.
2.7 Ochrana osobních údajů
Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a o
skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas
se zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely evidence uživatelů PS, který je založen v osobní
dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat, v tomto případě není možné
dále PS poskytovat. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace.
2.8 Klíčový pracovník
Klíčový pracovník má za úkol koordinovat služby poskytované uživateli, všímat si jeho potřeb, hájit jeho

zájmy. Uživatel má možnost požádat o změnu klíčového pracovníka, pokud mu nevyhovuje. Klíčový
pracovník ve spolupráci s uživatelem zpracuje návrh individuálního plánu péče, kde si uživatel stanoví
osobní cíle a postup, jak by k naplnění tohoto cíle za pomoci PS mělo dojít. Individuální plán je uživatelem
a klíčovým pracovníkem podepsán a je s uživatelem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován, a to
minimálně jednou za šest měsíců, popř. při změně zdravotního stavu nebo rozsahu poskytovaných služeb.
2.10 Stížnosti

V případě nespokojenosti se způsobem poskytování sociální služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost
písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele, popř. telefonicky. Všechny podané
stížnosti se evidují a řeší v souladu s přílohou Organizačního řádu MěU Poběžovice č. 2013-11.

či. 3
Popis úkonů poskytovaných pečovatelskou službou města Poběžovice
Rozsah poskytovaných úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou, tzn. zákonem č. 108/2006 Sb.
O sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

3.1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Nakrájení, ohřátí stravy, otevření jídlonosiče, příprava jídla zjídlonosiče na talíř, nalití nápoje do hrnku či
sklenice, dochucení jídla dle přání uživatele, podání jídla na stůl nebo k lůžku, pomoc při podání pokrmu.
Podání jídla a pití je přizpůsobeno zdravotnímu stavu a schopnostem uživatele.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
Příprava oblečení, pomoc při oblékání a svlékání oděvu, zapínání a rozepínání knoflíků a zipů, nazouvání a
yyzouvání obuvi, nasazování a upínání protéz a kýlních pásů. Úkony se provádějí s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu a schopnostem uživatele.
Pomoc při prostorové orientaci a při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Zajištění bezpečnosti uživatele při pohybu po bytě či domě, a to buď fonnou přímého doprovodu, kdy se
uživatel pracovníka drží nebo formou nepřímého doprovodu, kdy pracovník PS jen pokyny směřuje
uživatele, otevírá a zavírá dveře. Úkony se provádějí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a schopnostem
uživatele.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík. Pokud je uživatel imobilní, je úkon
poskytován pouze pokud je uživatel vybaven zvedacím zařízením, popř. za pomoci další osoby. Úkony se
provádějí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a schopnostem uživatele a je dbáno na jeho bezpečný přesun.
3.2 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Koupel nebo sprchování v domácnosti uživatele dle dílčích kroků stanovených podle schopností uživatele a
domluvy s ním. Podpora při vstupu a výstupu z vany či sprchového koutu, umytí nebo dopomoc při mytí,
výměna inkontinenčních pomůcek, ošetření pokožky ochrannou kosmetikou, úklid koupelny po provedení
osobní hygieny. Pečovatelka dbá na soukromí uživatele. Používány jsou vlastní hygienické potřeby.
V případě imobilního uživatele lze vyžadovat pomoc dalších osob, popř. vybavení koupelny zvedákem.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Mytí, sušení a učesání vlasů vlastními hygienickými potřebami a pomůcky. Ostříhání a zapilování nehtů
nástroji uživatele. Lze zprostředkovat manikúru, pedikúru a kadeřnické služby. Pečovatelka může odmítnout
použít fén uživatele, pokud jeví známky poškození.
Pomoc při použití WC
Doprovod na WC, pomoc při svlečení oděvu a prádla, odstranění pleny, vložky nebo plenkových kalhotek,
přidržení uživatele při usedání na mísu, otřeni či omytí po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení
čisté pleny, vložky či plenkových kalhotek, pomoc při oblékání. Pečovatelka provádí tyto úkony
v ochranných rukavicích.

3.3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla

Probíhá každý pracovní den z jídelen a stravovacích zařízení v městě Poběžovice. Strava je rozvážena
vjídlonosičích uživatelů. Každý jídlonosič musí být řádně označen jmenovkou, což zajišťují uživatelé.
Obědy rozváží pečovatelky od 10:00 do 13:00 hodin. Služba zahrnuje dovezení a donesení naplněného
jídlonosiče do domácnosti uživatele a odnesení prázdného a řádně umytého jídlonosiče (v opačném případě
může jídelna uživatele odmítnout). Dovoz a donáška jídla je určena pro uživatele PS ve správním obvodu
města Poběžovice, včetně DPS a v ostatních obcích na základě smlouvy mezi obcemi.
Pomoc při přípravě jídla a pití
Uživatel si připravuje jídlo a pití sám, ze svých surovin a ve své domácnosti, pečovatelka pouze vypomáhá
při činnostech, které uživatel sám nezvládne.
Příprava a podání jídla a pití
Pečovatelka připravuje jídlo a pití ze surovin uživatele v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení,
jídlo servíruje, popř. pomáhá při přímém podání pokrmu.
3.4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácností

Dílčí úkoly - např. vysávání, utírání prachu, zametání, vytírám podlah, umytí a úklid nádobí, mytí
hygienického zařízení (WC, umyvadlo, vana, sprchový kout), odmrazování a úklid ledničky a mrazáku,
zalévání květin, převlečení lůžka, vynesení odpadků. V DP S Poběžovice se používají pomůcky a prostředky
PS, v terénu jsou používány prostředky a pomůcky uživatele. Úklid je prováděn v součinnosti s uživatelem.
Pečovatelky nejsou oprávněny opravovat spotřebiče.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování atd.)
Úkony běžného úklidu rozšířené o mytí oken, radiátorů, dveří, leštění nábytku, vysávání čalouněného
nábytku, úklid kuchyňské linky, úklid ve skříních a spížích apod.
Donáška vody

Pouze v případě náhradního zásobování vodou, ve vlastní čisté nádobě o obsahu max. 15 litrů a
s dostupností do 200 m. Uživateli je doneseno jen nezbytné množství vody pro pokrytí základních potřeb.
Topení v kamnech

Donáška uhlí a dříví do domácnosti uživatele, nikoli štípání dříví a skládání uhlí a dříví. Základní čištění
kamen včetně vynesení popela. Úklid okolo kamen spadá do běžného úklidu.
Běžné nákupy a pochůzky
Nákup základních potravin, nápojů do 6 kg, hygienických potřeb, novin a časopisů. Financování nákupů viz
článek 2 odstavec 2.3 této směrnice. Doba úkonu je od převzetí nákupního seznamu s finanční hotovostí do
vyúčtování. Pochůzkou se rozumí vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, platby na poště, záležitosti na
úřadech atd.

Velký nákup

Nákup nad rámec běžného nákupu, nákup ošacení a předmětů do domácnosti, jejich hmotnost nepřesáhne 10
kg. Nákup je zajišťován v obchodech ve městě Poběžovice.
Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
Prádlo se pere vDPS Poběžovice. V jedné pračce je vždy jen prádlo od jednoho uživatele. Použity jsou
prostředky PS. Úkon zahrnuje roztřídění prádla až po sběr suchého prádla. Úkon je účtován dle hmotnosti
suchého prádla (zjištěna pomocí váhy). Na základě žádosti uživatele pečovatelky provedou drobné opravy
prádla (přišití knoflíku, zapošití švů atd.).

3.5 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod

Doprovázení k lékaři, na úřady, do provozoven veřejných služeb, na poštu a zpět. Je nutno o tento úkon
zažádat minimálně l týden předem. Z kapacitních důvodů může být uživatel odmítnut, pokud je předpoklad,
že tento úkon bude časově delší, než jaké jsou možnosti PS.

d.4
Závěrečná ustanovení
4.1

Tato Vnitřní směrnice města byla projednána na zasedání Rady města Poběžovice dne 23.9.2019 a schválena
usnesením č. RM-21-19.09.23-15.
4.2

Tato Vnitřní směrnice města nabývá účinnosti dne 1.10.2019 a ruší účinnost Směrnice č. 1/2006.

V Poběžovicích dne 25.9.2019
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Příloha c. l ke Směrnici č. 01/2019 o Pečovatelské službě města Poběžovice

Výše úhrad za úkony Pečovatelské služby
Výše úhrad poskytovaných úkonů pečovatelské služby se řídí platnou legislativou, tzn. zákonem č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
Poskytovaný úkon

Výše úhrady

3.1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

40,-Kč/20 minut

Pomoc při oblékání a svlékám, včetně speciálních pomůcek

40,-Kč/20 minut

Pomoc při prostorové orientaci a při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

40,-Kč/20 minut

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

40,-Kč/20 minut

3.2 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny

50,-Kč/30 minut

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

50,-Kč/30 minut

Pomoc při použití WC

15,-Kč/lOminut

3.3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 75,-Kč/oběd
stravování uživatele

Dovoz nebo donáška jídla - Poběžovice, včetně DPS

10,-Kč/oběd

Dovoz nebo donáška jídla - spádové obce města Poběžovice

12,-Kč/oběd

Dovoz nebo donáška jídla- ostatní obce

15,-Kč/oběd

Pomoc při přípravě jídla a pití

12,-Kč/lO minut

Příprava a podání jídla a pití

20,-Kč/lOminut

3.4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti

50,-Kč/30 minut

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování 120,-Kč/óO minut
atd.)
Donáška vody

30,-Kč/15minut

Topení v kamnech

60,-Kč/30 minut

Běžné nákupy a pochůzky

15,-Kč/15minut

Velký nákup

90,-Kč/úkon

Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

20,-Kč/kg

3.5 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod

120,-Kč/óO minut

