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               Pečovatelská služba 
                  Tyršova 567, 432 01 Kadaň 
                   tel.: +420 474 341 225, 773 561 313, 722 120 587 
 

 

 

 SMĚRNICE č.2 

  Rozsah a popis poskytovaných služeb 

 
Pečovatelská služba (PS) je služba terénní, poskytovaná osobám v nepříznivé sociální 

situaci.  

Transformací pečovatelské služby stojí tato až poslední v řadě. Prvořadým pečovatelem o 

seniora je rodina či neformální pečovatel, následují veřejné služby.   

Poskytovatel zajišťuje naplňování potřeb pomocí úkonů v domácnostech klientů a to 

v Domech s pečovatelskou službou (DPS) nebo v terénu na  území města Kadaně.  

Časový rozsah služby je pondělí – neděle od 7,00 do 21,00. 

Četnost úkonů je smluvní. Poskytujeme nezbytně nutnou pomoc dle dohody s klientem. Při 

zhoršení zdravotního stavu může klient požádat o rozšíření nebo změnu poskytované 

služby.  

Poskytovatel zajišťuje výpůjčku jednotných termojídlonosičů klientům, kteří odebírají 

obědy (rozvoz a donáška) na základě smlouvy o výpůjčce, z důvodu dodržení hygienických 

zásad pro rozvoz obědů. 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme v pěti oblastech : 

1) Přítomnost pečovatelky (PSS) v domácnosti 

2) Zajištění stravy, dovoz a donáška jídla 

3) Nákupy a pochůzky 

4) Praní a žehlení prádla 

5) Doprovod 

v rozsahu těchto úkonů: 

Naplňování potřeb 

Oblast 1) Přítomnost PSS (pečovatelky) v domácnosti 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

-  příprava a nalévání pití, příprava jídla na talíř a donesení jídla na stůl nebo 

k lůžku, pomoc při podávání stravy a pití, odnesení  nádobí 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- ranní oblékání, svlékání a oblékání během dne nebo při osobní hygieně 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostru 

- doprovod po bytě, do koupelny, na WC, na balkon, odklizení překážky v 

pohybu 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- přesun ráno, při podávání stravy, při osobní hygieně nebo na požádání v době 

přítomnosti pečovatelky 
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b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

     1.  pomoc při úkonech osobní hygieny 

     -    při ranní  hygieně, při umytí rukou po jídle a po     

          použití toalety, při koupání,  při mytí u umyvadla 

     2.   pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

          -    příprava pomůcek, stříhání nehtů na rukou a úklid   

               pomůcek (nehty na nohou stříhá pedikérka) 

          -    umytí a osušení vlasů 

     3.   pomoc při použití WC 

     -    podpora uživatele k samostatnosti 

     -    doprovod na WC a zpět 

     -    vysazení na WC,  na toaletní křeslo 

     -   podání a odnesení podložní mísy 

     -   na požádání klienta v době přítomnosti PSS 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

Oblast 2) Zajištění stravy, dovoz a donáška jídla 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám  

racionální výživy a potřebám dietního stravování 

- obědy jsou připravovány v kuchyni Domova pro seniory 

- klient obdrží normovanou porci dle předem sestaveného jídelníčku  

- nelze odebírat poloviční porce (za poloviční cenu) 

- jídlo je v jídelně servírováno do jídlonosičů nebo jednorázových, zatavovacích 

obalů 

2. dovoz nebo donáška jídla 

- rozvoz obědu je zajištěn vozidlem PS 

- PSS  zajišťuje donášku do bytu klienta 

- klient při převzetí jídla předává jídlonosič na následující oběd 

- rozvoz obědů probíhá v PO – NE mezi 11.00 až 14.00 hod;  

Oblast 1) Přítomnost PSS (ošetřovatelky) v domácnosti 

1. pomoc při přípravě jídla a pití 

- pomoc při  servírování oběda z jídlonosiče na talíř, případné ohřátí jídla, 

uvaření kávy, čaje, nalití vody do sklenice 

2. příprava a podání jídla a pití 

- servírování oběda z jídlonosiče na talíř, případné ohřátí jídla, uvaření kávy, čaje, 

nalití vody do sklenice 

- podávání jídla během dne, podání pití během dne 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný  úklid a údržba domácnosti 

- utírání prachu, mytí podlahy, vysávání koberce, mytí WC, umyvadla, vany, 

vynesení odpadků, otření kuchyňské linky, mytí nádobí, otření sporáku 

- za použití úklidových prostředků klienta 

2. údržba domácích spotřebičů 

- mytí sporáku, pečící trouby, mikrovlnné trouby, údržba varné konvice, umytí 

lednice 

- za použití úklidových prostředků klienta 
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3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, 

úklidu po malování 

- předání kontaktů na firmy zajišťující tyto služby 

4. donáška vody 

- donesení vody od zdroje, není-li zdroj vody v bytě 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 

- příprava dříví na zátop, donesení uhlí a dříví do bytu, zatopení v kamnech 

Oblast 3) Nákupy a pochůzky 

1. běžné nákupy a pochůzky 

- nákup potravin a věcí  denní potřeby (pečivo, uzenina, mléko, hygienické 

potřeby, noviny apod.) v jednom obchodě (marketu) 

- za každý další nákup v jiném obchodě se cena úkonu navyšuje 

- pochůzka do lékárny, na poštu, vyzvednutí receptu  

u lékaře, platba inkasa, odeslání balíku a dopisů, výpůjčka knih v knihovně, 

vyřízení OP či jiné úřední záležitosti 

2. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti 

- nákup potravin nepodléhající zkáze, balené vody a pití, pracích a hygienických 

potřeb 

- nákup ošacení (textil, prádlo, oděvy) 

- nákup nezbytných  drobných potřeb - lampička, drobné nádobí, baterie, žárovky 

apod. 

- za každý další nákup v jiném obchodě se cena úkonu navyšuje 

Oblast 4) Praní a žehlení prádla 

1. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

- praní a žehlení provádí PSS v prádelnách DPS  

- praní a žehlení zahrnuje náklady na práci, vodu, energie, prací prostředky, 

roznesení prádla na DPS 

- roznesení čistého prádla v DPS provádí PSS dle provozních možností a potřeb 

klienta (max. do 5 dnů) 

- svoz a rozvoz osobního prádla z terénu probíhá dle individuální domluvy 

- prádlo se transportuje vozidlem pečovatelské služby 

Oblast 5) Doprovod 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení 

2.  doprovod dětí k lékaři a doprovázení  zpět (za doprovodu zákonného 

zástupce) 

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

- doprovod k praktickému a odbornému lékaři, doprovod na vyšetření, do 

chráněné dílny, na úřady, na poštu, do banky (pouze v katastru města Kadaně) 
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Směrnice je platná ode dne nabytí účinnosti. Směrnic je závazná pro zaměstnance pečovatelské 

služby a je předávána zájemcům při sepsání Žádosti o zavedení pečovatelské služby. 

 

 

V Kadani dne: 17.3.2022 

 

 

 

                

          Mgr. Raadová Lenka, MBA 

          Ředitelka MěSSS Kadaň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


