CENÍK služeb Domácí hospicová péče Ledax
Platnost od 1. 3. 2021
Poskytovatel, Klient nebo Pečující stanovují rozsah DHP v Plánu domácí hospicové péče.
Domácí hospicová péče
Režim I

Cena v Kč
za jednotku

Měrná jednotka

Kontrolní návštěva - návštěvní den (1x/týden) bez vyhlášené pohotovosti

-

Příjem Klienta do DHP lékařem a sestrou

1 návštěvní den

750 Kč

-

Kontrolní návštěva bez pohotovosti

1 návštěvní den

250 Kč

Režim II

Pohotovost - vyhlášení nepřetržité pohotovosti, každodenní kontakt
a) hrazeno pojišťovnou Klienta

1 den

0

Kč *

b) nehrazeno pojišťovnou Klienta

1 den

250 Kč *

* Pokud je Klient pojištěncem smluvní strany Poskytovatele DHP, nehradí denní sazbu (je hrazeno z
prostředků veřejného zdravotního pojištění). Přehled smluv Poskytovatele/zdravotní pojišťovny (změny
nejsou vyloučeny): VZP, VOZP, ČPZ, ZPMVČR, OZP.

Pronájem kompenzačních pomůcek

Měrná jednotka

Kč/ jednotku**

Elektrické polohovací lůžko bez matrace

1den

30 Kč

Matrace s omyvatelným potahem (pasivní)

1den

15 Kč

Aktivní antidekubitní matrace

1den

20 Kč

Vozík invalidní mechanický

1den

20 Kč

Chodítko nízké

1den

10 Kč

Chodítko vysoké (podpažní)

1den

10 Kč

Toaletní křeslo

1den

10 Kč

Koncentrátor kyslíku (Oxygenátor)

1den

40 Kč

Bateriová odsávačka

1den

15 Kč

** V době vyhlášení Režimu II a) jsou poskytovány kompenzační pomůcky zdarma.
Doplňková činnost
Poplatek za dovoz / odvoz pomůcky
Montáž / demontáž lůžka ***

Měrná jednotka

Kč/ jednotku

Paušální sazba + km

250 Kč do 10km/,
nad 10km: 250 Kč + 15 Kč/1km

1 úkon

300 Kč

*** V případě, že je předmětem nájmu zdravotnická pomůcka „Elektrické polohovací lůžko bez matrace“,

se nájemce zavazuje, že uhradí částku ve výši 300 Kč, která zahrnuje zapojení a montáž zdravotnické
pomůcky. Nájemce zaplatí tuto částku pronajímateli v rámci vyúčtování za první měsíc trvání nájmu.
V době, kdy „Elektrické polohovací lůžko bez matrace“ nájemce vrací, uhradí částku ve výši 300kč, která
zahrnuje odpojení a demontáž zdravotnické pomůcky. Tato částka je zahnuta v rámci vyúčtování za
poslední měsíc trvání nájmu. Elektrické lůžko vždy dopravuje Pronajímatel na náklady Nájemce.

