SAZEBNÍK KOMPLEXU SLUŽEB
MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE
Platnost tohoto sazebníku je ode dne 1. 11. 2019
V současné době je paliativní péče o naše pacienty hrazena zdravotními pojišťovnami.
•
•

O přijetí pacienta do úhrady zdravotní pojišťovnou rozhoduje vždy lékař hospice dle
kritérií, která jsou jasně stanovena zdravotní pojišťovnou.
Péče hrazená zdravotní pojišťovnou zahrnuje veškeré zdravotní služby lékaře i
zdravotní sestry, event. psychologa, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně
dopravy (bez ohledu na vzdálenost) a zároveň všechny potřebné léčivé přípravky a
zdravotnický materiál hrazený z veřejného zdravotního pojištění, event. přístroje.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. tak přebírá veškerou péči registrujícího praktického
lékaře i ambulantních specialistů, vyjma péče stomatologa.

Pokud lékař shledá, že zdravotní stav pacienta tato kritéria nenaplňuje, podílí se pacient na
úhradě poskytovaných služeb a to částkou

250,- Kč/ den

Z této částky jsou hrazeny mimo jiné:
•
•
•
•

•

plánované návštěvy zdravotnického týmu
telefonické konzultace a pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu v režimu
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.) a některé léky
a zdravotnické prostředky
zapůjčení nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek (polohovací postel,
antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, odsávačka atd.)
ostatní služby multidisciplinárního týmu hospice úzce související se zdravotní službou
(návštěvy psychosociálního pracovníka, psychologa, pastoračního pracovníka,
psychoterapeuta, praktická pomoc při úmrtí pacienta)
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•

Reálné náklady na komplexní péči na jednoho pacienta na jeden den se pohybují okolo
2.500,- Kč. Rozdíl částek hradíme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů
od státních i nestátních organizací. Úhrada domácí hospicové péče je tedy řešena
vícezdrojovým financováním.

•

Sazba za péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

•

V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat
možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu.
Nárok na slevu je podmíněn úhradou faktur ve splatnosti. Pokud faktury nejsou
hrazeny řádně a včas není možno slevu poskytnout.

Mgr. Irena Kalná
ředitelka

v Třeboni 1. 11. 2019
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